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Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗΣ

�Άς φρόντιζαν
Κατή.ντησα σχεδόν άνέστιος και πένης.;.
Αύτη ή μοιραία πόλις, ή 'Αντιόχεια
όλα τό χρήματά μου τόφαγε:
αύτη ή μοιραία με τόν δαπανηρό της βίο.
Άλλό είμαι νέος καi με ύγείαν άρίστην.
Κάτοχος της έλληνικης θαυμάσιος
(ξέρω καi παραξέρω 'Αριστοτέλη, Πλάτωνσ
τi ρήτορας, τi ποιητάς, τi δ,τι κι αν πείς).
Άπό στρατιωτικό έχω μιόν ίδέα,
κ' έχω φιλίες με άρχηγούς τών μισθοφόρων.
Είμαι μπασμένος κάμποσο καi στό διοικητικά.
Στην 'Αλεξάνδρεια έμεινα εξη μήνες, πέρσι·
κάπως γνωρίζω (κ' είναι τούτο χρήσιμον) τό έκεί:
τοϋ Κακεργέτη βλέψεις, καi παληανθρωπιές, και τό λοιπά.
'Όθεν φρονώ πώς είμαι στό γεμάτα
ένδεδειγμένος γιό νό ύπηρετήσω αύτην την χώρα,
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την προσφιλή πατρίδα μου Συρία.
Σ' δ,τι δουλειό με βάλουν θό πασχίσω
νό είμαι στην χώρα όφέλιμος. Αύτη εiν' η πρόθεσίς μου.
"Αν πάλι μ' έμποδίσουνε με τό συστήματά τουςτούς ξέρουμε τούς προκομένους: νό τό λέμε τώρα;
αν μ' έμποδίσουνε, τi φταίω έγώ.
Θ' άπευθυνθώ πρός τόν Ζαβίνα πρώτα,
κι αν ό μωρός αύτός δεν μ' έκτιμήσει,
θό πάγω στόν άντίπαλό του, τόν Γρυπό.
Κι αν ό ήλίθιος κι αύτός δεν με προσλάβει,
πηγαίνω παρευθύς στόν Ύρκανό.
Θό με θελήσει πάντως ενας άπ' τούς τρεϊς.

κ·

εiν' ή συνείδησίς μου ησυχη
για τό άψήφιστο της έκλογης.
Βλάπτουν κ' οί τρείς τους την Συρία τό ϊδιο.
'Αλλά, κατεστραμένος όνθρωπος, τi φταίω έγώ.
Ζητώ ό ταλαίπωρος νό μπαλωθώ.
"Ας φρόντιζαν οί κραταιοί θεοί
νό δημιουργήσουν εναν τέταρτο καλό.
Μετό χαράς θό πήγαινα μ' αύτόν.

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΠΑΥΛΕΑΣ

,Ελεύθεροι Πολιορκημένοι
τής Κατοχικής Πείνας
στην Ά θήνα καi τον Πειραιά
Τά γενναία μας έκείνα χρόνια έβλεπαν πεθαμένους χιλιάδες και
χιλιάδες πολιορκημένους στην 'Αθήνα καi στόν Πειραιά, στόν ήλε
κτρικό Σταθμό της Πάουερ, σέ σπίτια καi σέ δρόμους καi σέ πλα
τείες. Κοντά στ· απορριματικά δοχεία τών 'Εστιατορίων, δπου
γλεντούσαν οί Μαυραγορίτες καi οί συνεργάτες τών Ναζi κι άρίθ
μιζαν, άλίμονον, τά κόκκαλο στους ζωντανούς άκόμη σκελετούς
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των παιδιών μας τή θλιβερή έκείνη άρίθμηση των όστών τους. Κι
έλεγα, Θεέ μου, θά προτιμούσα νά γύριζα πάλι άκόμη καi σr'ιμερα,
ίδιαίτερα σήμερα σέ μιό πρωτοπλασματική συνείδηση σόν έκεί
νους τούς μονοκύπαρους χωρίς νεύρα όργανισμούς μας, έκείνα τό
Foraminifera πού χτίζανε τό μικροσκοπικά της οίκημάτια μέ τήν
τρίχα των πεθαμένων σφουγγαριών. Πίστευα πώς ό θάνατος ηταν
μιό συνεχής πυροδότηση γιό μιό εύρύτερη η στενότερη έγρήγορ
ση σ· όλλα πρωινό καi κοίταζα μέ τό σκοτεινό όχτιστα μάτια των
άντικρινών παραθυριών τή βροχή σό μιό κρυμμένη άράχνη νό
σχηματίζει τό σιγανά της νημάτια καi νό γεμίζει τήν όνοιξη μ· bλα
τό χρώματα τό βουνό καi τiς πεδιάδες καi τό καλοκαίρι νό ξυπνάει
τό θάνατο τού σταριού καi νό τόν κάνει ενα ούράνιο μυστικό Στά
χυ.

ι!Ο Πριονιστης
'Ένας φίλος της ψυχής μας της δεσμώτριας
στό Σωματικό της Δεσμωτήριο ηταν ό θάνατος
χωρίς νό τό καταλαβαίνουμf καθόταν πάνω στό
έσωτερικό σκοτάδι των χιλιετηρίδων μας
μέ τόν αίωρούμενο χρόνο ;,Jαζί του
καi πριόνιζε σιγά-σιγά καi ύπομονετικό
πριόνιζε τό Σωματικό μας Δεσμωτήριο
γιό v· άνοίγει ρωγμές γιό νό χωρέσει ή ψυχή μας
νό φύγει. νό φύγει άπό τό χώμα της τό πολύ
v· άπελευθερωθεί -έστω γιό λίγο νό ξεκουραστεί
κι ϋστερα πάλι νό ζητήσει νό φυλακιστεί-,
Πριόνιζε. πριόνιζε τό Σωματικό μας Δεσμωτήριο
νό μεγαλώνει τό όνοιγμα καi νό φτάνει
στη μεγάλη τή Ρωγμή, γιό νό φύγει ή ψυχή
τό φτερά της ποθώντας πολύ πάλι νό λάβει
νό τό λάβει, νό τό λάβει καi νό ζητήσει
τούλάχιστον σ· όλλα έστω εύρύτερα Δεσμωτήρια
νό φυλακιστεί η πραγματικό χωρίς εϊδωλα καi Δεσμωτήρια
νό ζήσει άγαπώντας τόν Πριονιστή μας τό θάνατο,
τόν έργατικό μας Πριονιστή τό Θάνατο,
της κάθε μας φυλακής τόν άγαθό μας θάνατο,
τόν Πριονιστή τόν 'Επιδέξιο.
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ΛΟΥΛΑΣ Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

�Όλυμπος
Χ1λ1οτραγουδημένε 'Όλυμπε. καμάρι της Έλληνικης γενιας.
'Άρχοντα πρώτε, άνάμεσα ατούς θρύλους των βουνών,
πού σκιαγραφεί τόν ϊσκ10 σου, ό ηλιος τού μύθου
καi της 'Ιστορίας.
Τό χώμα σου κ1 ή πέτρα σου, τό χρονικό της φυλης μας
άνασαίνει. Τή μυθολογία μας ό 'Ησίοδος έκεί άνάστησε.
Θεόρατοι οί βράχο, σου, της συντομίας μιλάνε τή σοφία.
Τό βλέμμα σου έξακοντίζεται στού κόσμου τήν άπεραντωσύνη
καi τiς άνθρώπιvες καρδιές σ· αύτή τή γη άγγίζει.
0' άνηφορίσω, τώρα, τό ταξίδι της πανάρχαιας ζωης σου.
Μέ συνοδεύουν οί όνεμοι πού φορτωμένοι έρχονται
άπ' τό μεθυστικα άρώματα τού νέκταρ καi της άμβροσίας
φερμένα άπ' τiς ψηλότερες βουνοκορφές της γης σου.
Έκεί, πού κατοικούσαν οί Θεοί, οί 'Ολύμπιοι Θεοί!
Μού τό φωνάζουνε τό σήμαντρά σου «'Όλυμπε»
πού άντιλαλούνε στiς πλαγιές καi στiς βαθιές
τού Άγάνvιφου μυστηριακές, έκπληκτικές χαράδρες,
Έκεί πού άκούστηκαν τό πρώτα 'Ελληνικά μελωδικό τραγούδια
καi οί ϋμνοι οί θρησκευτικοί, πού ξύπνησαν τό πνεύμα της Φυλης.
Έκεί πού ό Όρφέας, τή λατρεία τού Διόνυσου διδάχθηκε.
Νό περπατάς, ν' άνηφορίζεις, νό συλλογάσαι καi νό σμιλεύεις
πάνω στ' άγέρωχο 'Ολύμπιο ϋψος των θεόρατων κορμών σου
τό χρονικό της Λεύτερης · Ελληνικης Σκέψης.
Ν' άνακαλύπτεις τό μηνύματα πού κρύβουν μέσα τους
διαθέσεις άνθρώπινες κ1 έξελίξεις μέσα ατούς έπερχόμενους καιρούς.
Θεόρατα βουνά, παράδοξοι της Γης Τιτάνες, γοητεία
μυστηριακή κόσμου θαυμαστοϋ, Θρόνε Προγονικών Θεών,
πού στήριξες τό όνειρα τού 'Ελληνικού Λαού,
κ, έγινες φωλιά άετών της Λευτεριάς δπως αύτό:
«Κάθε κορφή καi φλάμπουρο, κάθε κλαδί καi κλέφτη»
Έκεί τό πνεύμα έδωσε τό σύνθημα της Λευτεριάς'
Τώρα, τούς φάρους των ματιών σου «'Όλυμπε»
σ· δλο τό χώρο της 'Ελλάδας άκουμπάς
καi τήν 'Ιερή μας Γη, λούζεις μέ τό φως σου!
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"Αμμόχωστος
Α
Στό πιό ψηλό κατάρτι τού μεσημεριού
κοιτάζω, 'Αμμόχωστος, τόν μυγδαλί σου χάρτη,
τις ήμερομηνίες σου καταγράφω στών άνέμων τις μασχάλες
μήπως σέ λησμονήσει ό χρόνος νά τις πάνε
στά σκαλοπάτια τών άνθρώπων, στά λιμάνια μακρινών έπαρχιών,
στά γραμματοκιβώτια ξένων σάν εύχές πρωτοχρονιάτικες:
Νά μην ξεχνάτε τούς άρχάγγελους της Κύπρου
και τις έλληνικές περγαμηνές της.

Β
Στις γεωγραφίες τών ούρανών άνακαλύπτω τ' όνομά σου
σάν χαρταετό πανσέληνο της νιότης.
Σηκιίινων πέτρα άπ' τούς άμαξιτούς τού χρόνου κι' άντικρύζω
τό άρχάγγελό σου βημα.
Στά ήμερολόγια τών θαλασσών μέ έλληνικές τριήρεις
διαβάζω τ' όνομά σου.
Στη σκάλα τ· ούρανού σάν άνεβαίνει ό ηλιος
τό περιδέραιο βλέμμα σου κοιτάζω.
Στά δρομολόγια τών καθημερινών συμβάντων
μυρίζομαι την παρουσία σου.
Στού κουρασμένου κρεβατιού τό μαξιλάρι
τό έργόχειρό σου βλέπω.
'Αμμόχωστος. 'Αμμόχωστος, Άμμόχωστός μου.
Γ
'Ώ ! πόλη τών πορτοκαλιών, άγάπης λίκνο ώραίο,
ίκέτης σου έφτασα μιά μέρα
μέ τη θεσπέσια μου φλογέρα
και μ' ενα πόθο νέο.
Ξένοι πατούν τό χρυσαφί μανδύα σου, σκίζουν τώρα
βάρβαρες γλώσσες τόν άγέρα,
τό ηθος σου πνίγει πέρα ως πέρα
ένός χειμώνα μπόρα.
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'Όμ'ιJς θάρθοϋν οί πορφυρές άνοίξεις σου μιό μέρα.
Τότε προσκυνητής σου πάλι
θό φτάσω στό γλαυκό άκρογιάλι
μ· έλληνική φλογέρα,
Νό πώ 1·ό πάθη της καρδιάς, της νιότης τiς λαχτάρες,
οίστρος άγάπης νό με πάρει,
νό πώ γιά σέ, μαργαριτάρι,
τiς άπικές σου χάρες.

Δ
Της Άμμοχώστου ή θάλασσα επιπλέει στόν χρόνο,
τόν ούρανό έκτυφλώνει ώς άρετή.
Ε
Καράβι τών θεών ή 'Αμμόχωστος,
ήμερονύχτιο θαλάσσιο φώς,
άνα"οπή στά δρομολόγια τών αιωνων
μέσα στ· άνώνυμα τριαντάφυλλα
τοϋ μεσογειακού ηλιου
καi μες τiς πειρατείες τών γαλανών άνέμων,
πού μεταφέρουνε γραφε·ς άπ' τό χαρτιά τών 'Αρχαγγέλων
μ· έλληνικό φωνήεντα,
θητεύει μόνο στ· όνομα:
«'Ελευθερία».
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ΡΩΜΥ ΛΟΣ Κ. ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ

CΥπερβατικη άλήθεια καi μυστικισμός
Κατά τόν Καθηγητήν Φιλοσοφίας Ν. ΛΟΥΒΑΡΗΝ «Μυστικι
σμός είναι ή μέθοδος δυνάμει τής όποίας, τό μεν διά τελετουργι
κών πράξεων, τό δε διά ψυχικών βιωμάτων, ό άνθρωπος έρχεται
είς έπαφήν πρός τό Θείον καi γνωρίζει τά μυστήρια τής ούσίας
τού πνεύματός του» (έστω καi φευγαλέως). Ή μυστικιστική ίδέα
είναι προϊόν νοητικής άντιλήψεως, ένώ ή μυστικιστική γvωσις
άπορρέει άπό την πραγματοποιηθείσαν άτομικήν έμπειρίαν.
Διό τούτο καi ύπάρχουν διαφοραi είς τός περιγραφός τών
βιωμάτων, που δίδουν άπό την άρχαιότητα μέχρι τών ήμερών μας,
οί Μυστικοί καi οί μυστικίζοντες, τών χωρών της 'Ανατολής καi
τής 'Εσπερίας, τόσο μάλλον καθ' δσον μέχρις ένός σημείου ό ΜΥ
ΣΤΙΚΙΣΜΟΣ έπηρεάσθη άνέκαθεν άπό τός κατά τόπους θρησκευ
τικός άντιλήψεις έκάστης έποχής καi χώρας, παρ' δλον δτι ώς φαι
νόμενον αύτό καθ' έαυτό δεν εύνοεί οiονδήποτε θρησκευτικόν
συναίσθημα rϊ δοξασίαν.
Πάντως ούδεμία θεολογική συστηματοποίησις δύναται νό έξη
γήση τό βιώματα καi τός έρμηνείας τών μυστικιστικών πραγματώ
σεων, τόσον τών μυστικών τών θεϊστικών θρησκειών (Χριστια
νών, Μωαμεθανών καi 'Ιουδαίων), δσον καi έκείνων τού Βεδαντι
σμού, τού Ταοϊσμού, καi τού Βουδδισμού, θεωρουμένων κατά πε
ρίπτωσιν εϊτε ώς κάθαρσις καi έκλαμψ1ς, εϊτε ώς έπαναφορό είς
τους κόλπους τού Πατρός, εϊτε ώς μεταστροφή τής άκτίνος πρός
τό φώς της, εϊτε ώς διάλυσις είς τό ύπερούσιο τό άπόλυτο μηδέν,
είτε τέλος ώς συγχώνευσις με τό Ταό, ώς άπορρόφησις είς τό
Βράχμαν η ώς εϊσοδος είς την Νιρβάνα.
Kai τούτο διότι τό βίωμα καi ή έρμηνtία έχουν όπωσδήποτε
προσωπικόν χαρακτήρα, τής έμπειρίας έκάστου εύρισκομένης συ
νήθως πέραν πάσης αίσθητικής καi νοητικής έκφράσεως, καθ' δ
σον αϋτη συνίσταται είς την όρσιν τής άντιθέσεως μεταξυ «ύπο
κειμένου» καi «άντικειμένου», την έξαφάνισιν τρόπον τινά τής συ
νειδήσεως, καi τόν βυθισμόν τής ψυχής είς άπέραντον εύτυχίαν
καi άπόλυτον είρήνην.
Κατά συνέπειαν, εϊτε τό φαινόμενον τής μυστικιστικής πραγ
ματώσεως θεωρηθεί ώς προσπάθεια νό κατέλθη τό θείον μέχρι
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τού όνθρώπου, εϊτε ώς προσπάθεια νό όνέλθη ό όνθρωπος πρός
τό θείον, πρόκειται κατά βάσιν περi ένός φαινομένου, με κύρια
χαρακτηριστικό τό άτομικόv ((βίωμω) καi την άπ' εύθείας <<έπο
πτείαV)), ητις καi όγει τρόπον τινά πρός μίαν όμεσον όντίληψιν της
πραγματικότητος, είς βαθμόν ώστε νό μην ύπάρχη ούδεν πλέον
πέπλον μεταξύ «νοούντος>) καί «νοουμένου», όλλό καθαρό ένορα
τικη περί ΑΛΗΘΕΙΑΣ διαίσθησις καί γνώσις, όπορρέουσα έκ της
συνειδητοποιηθείσης ότομικης έμπειρίας.
Αύτός είναι καi ό λόγος τού δτι παρατηρούνται διαφοραi είς
τός συλλήψεις καί τός έρμηνείας τάς όποίας προβάλλουν οί διάφο
ροι μυστικοί, στον εκαστος διό μέσου της προσωπικής διαισθή
σεώς του προσπαθεί νό περιγράψη έκφραστικώς τό «όπερίγρα
πτον» καi τό «άνέκφραστον».
Οϋτω π.χ. οί μυστικοi τών θεϊστικών θρησκειών έρμηνεύουν
κατά τό πλείστον την έμπειρίαν των ώς «ενωσιν» μετά τού Θεού,
διατηρουμένης της άποστάσεως μεταξύ της θεότητας καi τού όν
θρώπου. Πρόκει οι περί ένός εϊδους δυϊστικης όντιλήψεως, κατά
την όποίαν Θεός καi Κόσμος, Θεός καί όνθρωπος, ϊστανται κεχω
ρισμένοι άλλήλων ώς Δημιουργός καί Δημιούργημα - άντιλήψεως
ή όποία δπτεται τού ξηρού θεϊστικού δογματισμού. 'Υπάρχουν δ
μως καί έξαιρέσεις:
· Η όγία Θηρεσία της Αβίλης π.χ. δεν όναφέρει καν είς τό κεί
μενά της την εννοιαν της ένώσεως, ένώ ό μέ όναλυτικότερον
πνεύμα προικισμένος Eckhart όμιλεί περί πλήρους «ταυτίσεως»
ταν συναισθάνεται δτι «τό όμμα διό τού όποίου βλέπει τις τόν
Θεόν είναι τό αύτό διό τού όποίου τόν βλέπει ό Θεός». «Τό βλέμ
μα μοu» λέγει «καi τό βλέμμα τού Θεού είναι εν καi τό αύτό βλέμ
μα, εν πρόσωπον, μία γνώσις καί μία όγάπη».
Ό Ruysbroek έξ όλλου, όμιλών περί της ταυτίσεώς του με τό
'Απόλυτον, πλησιάζει περισσότερον πρός τός όντιλήψεις τών Μυ
στικών τού Βεδαντισμού, ο1 όποίοι όναφέρουν όπλώς καi μόνον
την διάλυσίν των έντός τού όπροσώπου «όπολύτου».
Ώρισμένοι πάλιν έκ τών Χριστιανών Μυστικών παρεμβάλλουν την
Τριαδικην εννοιαν τού θείου, ένώ ο1 τού Μωαμεθανισμού την
ίδέαν τού ένός καί μοναδικού Άλλόχ τού 'Ισλάμ.
Είς την ίδικήν των έμπειρίαν οί Μυστικοi τού Βουδδισμού δεν πε
ρικλείουν καν την ίδέαν ένός Θεού, όλλό μόνον έκείνην τού Κε
νού καί της όπολύτου γαλήνης καi μακαριότητας της Νιρβάνα.
Δέν είναι λοιπόν όπορίας όξιον διατi ό BERTRAND RUSSEL
όναφερόμενος είς τός μυστικιστικός πραγματώσεις τονίζει δτι α�
ται προσφέρουν μέν την ύψίστην συγκίνησιν, την όποίαν είναι δυ-
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νατόν νά βιώση ό άνθρωπος, σπεύδει δμως νά προσθέση δτι ή
συγκίνησις αύτή αν καi άποτελεϊ δ,τι άνώτερον ύπάρχει είς τόν κό
σμον της σκέψεως, δεν προσφέρει δμως οίαδήποτε άντικειμενικά
περί της Ύπερβατικης πραγματικότητος στοιχεία.
Προσωπικώς, δεν συμμερίζομαι πλήρως τήν άποψιν αύτήν τού
Russel· τάσσομαι δμως κατ' άρχήν σύμφωνος με έκείνην τού
WALTER STACE (ό όποϊος ήσχολήθη iδιαιτέρως με τό πολύπλο
κον πρόβλημα τού μυστικισμού), κατά τήν όποίαν τό μυστικιστικόν
βίωμα δεν είναι φαινόμενον άπλης ύποκειμενικης συγκινήσεως,
άλλά φαινόμενον καθαρώς ψυχικόν, καθ' δσον συνεπάγεται τήν
μετάταξιν εiς κατάστασιν έκστάσεως μέχρι καi της τελικής έκλάμ
ψεως καi τού έσωτερικού βυθισμού, πού αϊρει κατ· ούσίαν τήν άν
τίθεσιν μεταξύ «ύποκειμένου» καi «άντικειμένου» διά της έξαφανί
σεως της άτομικης συνειδήσεως μέσα εiς τήν καθολικότητα τού
θείου Πνεύματος, εiς βαθμόν ώστε διά της έσωτερικης άποκαλύ
ψεως «ή ψυχή νά δύναται νά διεισδύση εiς τό όντως Φώς καi τήν
ζωογόνον θερμότητά του, διαισθανομένη τήν άπέραντον της
ύπάρξεως ύπερ-θάλασσαν, έντός της όποίας δλοι, εστω καi ύπο
συνειδήτως, πλέομεν».
Φρονώ όσαύτως δτι ό Μυστικός, κατά τήν πραγμάτωσιν τού
φαινομένου διαποτίζεται (δπως ό σπόγγος άπό τό θαλάσσιον ϋ
δωρ) άπό τόν ώκεανόν της Ζωης καi της 'Αγάπης καi δτι συμφώ
νως με τά λεγόμενα τού άνήκοντος είς τήν χορείαν τών Σουφi
ποιητού: «τό ταξίδι συνεχίζεται, όχι μόνον πρός τόν Θεόν, άλλά καi
έντός τού Θεού»!
Διά τούτο καi δυνάμεθα, νομίζω, άπό τάς περιγραφάς καi τάς έρ
μηνείας τών Μυστικών νά έξάγωμεν συμπεράσματα καί σκέψεις,
δσον άφορά τάς άποχρώσεις της ΜΗΘΕΙΑΣ, τάς όποίας ri έπrστή
μη καi ή συνήθης λογrκή άδυνατούν ν· άποδώσουν.
Ποίας δμως άποχρώσεις 'Αληθείας ώς πρός τήν φύσιν καi τήν
ούσίαν τού θείου (με άλλους λόγους περί της Ύπερβατrκης 'Αλη
θείας) οί με όγνήν φιλοσοφικήν δrάθεσrν καi δίχως προκαταλήψεις
έρευνώντες, δυνάμεθα ν' άποκομίσωμεν είς άπάντησrν τών μεγά
λων έρωτημάτων καi τών προβληματισμών οΊτινες μάς άπασχο
λούν, καi δή κατά πρώτον ώς πρός τήν πίστιν εiς τόν Θεόν καi τήν
ίδέαν της άθανασίας, καi δεύτερον, ποιόν κατά τό μάλλον καi ητ
τον συγκεκριμένην άντίληψιν δυνάμεθα θά δrαμορφώσωμεν ώς
πρός τό πρόβλημα της έv τιp Σύμπαvτι Παρουσίας 'Υπερβατικής τι
νός Πνευματικής 'Αρχής, φύσεως άσυγκρίτως άνωτέρας έκείνης
ην δύναταr νά άτενίση ό άνθρωπος, καi ποία ή σχέσις της πρός
αύτόν, καi τόν περί αύτόν κόσμον;
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Τήν έκφρασιν ((Πνευμα,ική Παρουσία», ή όποία άνήκει είς τόν
Toynbee χρησιμοποιεί ό Walter Stace (ό βαθύτερος τών φαινομέ
νων τού Μυστικισμού μελετητής) διά νά έκφράση την έννοιαν τής
θεότητος, με όλλους λόγους τής 'Υπερβατικής άληθείας. Δικαιολο
γών μάλιστα την έπιλογήν του αύτήν, ό Stace άναφέρεται εiς �να
περιστατικόν τό όποίον έλαβε χώραν κατά την διάλεξιν ένός δια
κεκριμένου φυσικού, εlς τόν όποίον εiς έκ τών άκροατών έθεσε
τό έρώτημα έάν ούτος «πιστεύει είς τόν Θεόν». Ό φυσικός άπήν
τησε δτι «δεν χρησιμοποιεί την λέξιν Θεός διότι την θεωρεί ηκι
στα άσοφη»· καi έξηγεί ό Stace δτι, κατά την άντίληψίν του, ή
άπάντησις τού όμιλητού ύπήρξε λανθασμένη, καi δτι ούτος ώφειλε
vά είχε διευκρινίσει δτι «δεν χρησιμοποιεί την λέξιν Θεός διότι αϋ
τη είναι ύπερ τό δέον καθοριστική».
Αύτός είναι καi ό λόγος διά τόν όποίον, δπως διευκρινίζει ό
Stace είς τό περισπούδαστο έργον του, ύπό τίτλον «Μυστικισμός
καi Φιλοσοφία», προτιμά νά άναφέρεται είς την ((Ύπερβατικήν
:.ί\λήθειανJJ μέ την έκφρασιν τού Toynbee ((Πνευματική Παρου
σίωJ, καθ' δσον, ώς λέγει, είς θέματα ύπερβατικής ύφής είναι άνέ
φικτος ή προβολή άποδείξεων, άναιρέσεων, rϊ βεβαιοτήτων, καi εί
ναι προτιμότερον:
«νά είναι τις άορίστως άληθής, παρά σαφώς έσφαλμένος».
Kai πράγματι δεν νομίζω δτι έκ τών συνήθων έμπειριών καi
τών περιγραφών η τών κατά �να ποσοστόν ύποκειμενικών έρμη
νειών τών Μυστικών δύνανται νά έξαχθούν άναντίρρητα έπιχειρή
ματα καi βεβαιότητες, άλλ' οϋτε καi άναμφισβήτητα περi τής
'Υπερβατικής 'Αληθείας» καi τής άθανασίας νοήματα καi συλλή
ψεις.
Δεν νομίζω έπίσης δτι χρειαζόμεθα νά άντλήσωμεν έπιχειρή
ματα καi έπιβεβαιώσεις, διότι θά συμφωνείτε άσφαλώς, μ' δ,τι
διατυπώνει ό William James δταν λέγη: «έάν έχης �vav Θεό πού
τόν πιστεύεις, τά έπιχειρήματα σε βεβαιώνουν διά την πίστι σου·
έάν άντιθέτως είσαι άθεϊστής, δεν καταφέρνουν νά σε όδηγήσουν
στόν όρθόν δρόμον».
Πάντως, ήμείς, την Ιδέαν τού Θεού την άντιμετωπίζουμε καi
τήν άντικρύζουμε ώς τό αύτονόητο διά τό πνεύμα μας άσύλλη
πτον· ή δε πίστις μας πηγάζει άπό κάτι τό πνευματικά καi ήθικά
άναπότρεπτο. Τό πρόβλημα της «'Υπερβατικής 'Αληθείας» τό άντι
μετωπίζουμε όχι μόνον σάν ούσιαστικό καi φιλοσοφικό πρόβλημα,
άλλα καi σάν μέσον πού πάει -δπως λέγει ό Γιάσπερς- νά φωτί
ση καi νά δυναμώση τό έσωτερικό «εiναι» μας (τόν ύποστασιακό
έαυτόν μας) στην ύποστασιακή άναγωγή του στόν Θεό.
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Έξ όλλου ό βαθύτερος όντιπρόσωπος τού Χριστιανικού Μυ
στικισμού, ό MEISTER EKHART, ό όποίος ζητούσε όπό τούς πι
στούς του νά γίνουν προσωπικά καί όδυνηρά ύπεύθυνοι διά τήν
πίστιν των, διετύπωνε εvav άπλό μέν, άλλά σημαντικό όρισμό· έ
λεγε: «δλα, δσα μπορούμε νά σκεφθούμε ιϊ νά πούμε διά τόν Θεό,
δλ' αύτά δέν είναι ό Θεός».
Έόν, όμολογουμέvως, είναι δύσκολον είς τόν Μυστικόν νά
περιγρόψη διά λέξεων τό εύρισκόμενον πέραν πόσης αίσθητης καί
νοητικης έκφρόσεως, πόσον μάλλον όνέφικτος παραμένει είς τόν
συνήθη όνθρωπον ή κατανόησις της «Ύπερβατικης πραγματικότη
τος» τ.ε. της «Ύπερβατικης 'Αλήθειας», τήν εννοιαν της όποίας,
μοιραίως εκαστος χρωματίζει όνόλογα μέ τόν τρόπο μέ τόν όποίο
ή άτομική σκέψις διοχετεύεται διά μέσου της προσωπικης έκόστου
κατανοήσεως.·
Έάν π.χ. υiοθετούντες τήv άντίληψιν πολλών έκ τών Μυστι
κών τών θεϊστικών θρησκειών έλέγωμεν δτι ό Θεός καί ό Κόσμος
ϊστανται κεχωρισμένοι άλλήλων, ώς «Δημιουργός» καί «Δημιούρ
γημα» θά όλισθούσαμε πρό της έννοίας τού Δ ΥΪΣΜΟΥ, ό όποίος
δπτεται τού ξηρού θεϊστικού δογματισμού.
Ό Δυϊσμός είναι μάλλον φαινομενικός χρησιμεύει πάντως εiς τήν
έρμηvείαν της συστάσεως τού Κόσμου καί τήv κατανόησίν του,
άποτελεί δέ τρόπον τινα άναγκαίαν διαφοροποίησιν της ένιαίας
ΜΟΝΑΔΟΣ κατά τήν άναζήτησίν της.
'Όταν δμως άνόγωμεν τό σύνολον τών πραγμάτων είς μίαν
ένότητα, εϊτε άπό άπόψεως ούσίας, εϊτε άπό άπόψεως νόμων, εϊτε
άπό πvειJματικης άπόψεως, δπως κατ' έξοχήv ρέποντες είς τάς πε
ριγραφός των τό πρόπουν oi Μυστικοί, oi όποίοι όμιλοϋν περί
«πλήρους ένώσεως», όδηγούμεθα άναγκαστικά πρός τόν ΜΟΝΙ
ΣΜΟΝ, καί δή πρός τόν Μεταφυσικόν ΕΝ/ΣΜΟΝ, δηλ. τήν όποψιv
κατά τήν όποίαν τό ψυχικόν καί τό ύλικόν άποτελούν δύο όψεις
της μιάς καί της αύτης Άρχης.
Έν προκειμένψ μάλιστα, άπό μυστικιστικης άπόψεως, παρου
σιάζει iδιαίτερον ένδιαφέροv ή χαρακτηριστική φράσις, ητις άπαv
τόται είς μυστικόν τινα ϋμνον τού Έρμού, έχουσα ώς έξης: «άνοι
γήτωσαν οί ούρανοί, καί οί όνεμοι σιγησότωσαv, πόσοι μου αί δυ
νάμεις αίνεσότωσαν τό Πάν καί τό "Εν».
Μεταξύ δμως της Δυϊστικιϊς καί της Μοvιστικης άντιλήψεως
παρουσιάζεται ή τρίτη λύσις, τήν όποίαν προσφέρουν οί ένδο
στρεφείς Μυστικοί, οί περιγράφοντες τήν έμπειρίαν καί τό βίωμό
των εϊτε ώς «διόλυσιν είς τό "Εν-Πάν» η τό «Άπειρον», η δηως
λέγει ό Kosler «έvτός της παγκοσμίου Δεξαμενης», εϊτε ώς έξαφό-
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νισιν τού είναι των μέσα είς τό «ύπερούσιο Μηδέν» τού Ekhart, η
τό «άπόλυτο Μηδέν» τού Ώριγένους, εϊπ τέλος την «άπορρόφη
σίν» των είς τό Βραχμάν, τ.έ τό 'Απόλυτον, τό χωρίς μορφήν καί
σχήμα, τό αίώνιον καi άμετάβλητον, τό κατέχον καi πληρούν τά
πάντα.
Πρόκειται πάντως περί έκφράσεων, έκ τών όποίων δύναταί τις
νά συναγάγη τό συμπέρασμα δτι δεν ύπάρχει σχέσις Δημιουργού
καi δημιουργήματος, ώς άνεξάρτητα όλλήλων, καi δτι Θεός καi Κό
σμος συμπίπτουν, ταυτίζονται είς μίαν καi τήy αύτήν ένότητα
νοουμένων ώς ή «Ίδέα» τού Παντός καi τοϋ συνόλου τών μερών.
Εύρισκόμεθα οϋτω άντιμέτωποι μέ τόν ΠΑΝΘΕΪΣΜΟ, ό
όποίος συναντάται είς τήν Βεδικήν καi Βραχμανικήν διδασκαλίαν,
ώς έπίσης είς τούς φιλοσόφους τής άρχαιότητος, άλλά καi εiς τούς
νεωτέρους, δπως τόν Σπινόζα, τόν Μπαίμε, τόν 'Έγελον, τόν Σο
πενχάουερ, τόν Μπέρξον κ.α.
'Εάν λέγαμε π.χ., δπως είπε ό μυστικίζων Σπινόζα, δτι κάθε τι
πού ύπάρχει, ύπάρχει μέσα στόν Θεό, θά άποκλίναμε πρός τόν
ζωτικόδοξον βιταλιστικόν ΠΑΝΘΕΙΣΜΟΝ - καi έάν λέγαμε δτι ό
άνθρωπος είναι ενα πλάσμα πού έξελίσσεται μέσα στόν Θεό (δ
πως μέ την ποιητική φαντασία του είπε ό μυστικιστής φιλόσοφος
Μπαίμε), θό άποκλίναμε πρός τόν όντολογικόν ΠΑΝΘΕΙΣΜΟΝ.
'Αμφότεροι δέχονται Θεόν άπρόσωπον μέν, άλλ' ένδοκοσμικόν,
τής ύλικής Φύσεως συλλαμβανομένης ώς άναπτύξεως τής ούσίας
τού Θεού.
«Έδημιούργησα τόν Κόσμο όπό ενα μέρος τού 'Εαυτού Μου
καi παραμένω· «Είμαι ή άρχή, τό μέσον, καi τό τέλος δλων τών
όντων>> λέγει ό αiώνιος καi άμετάβλητος Παραβράχμαν τής Παν
θεϊστικής Βραχμανικής θρησκείας. Παράλληλον έκφρασιν μέ δια
φορετικήν χροιάν έχωμεν εiς τήν διατύπωσιν τής 'Αποκαλύψεως
τού Εύαγγελιστού μέ τό: «'Εγώ εiμi τό Α καi τό Ω, ό ών καi ό ην
καi ό έρχόμενος, ό Παντοκράτωρ».
Ώς φιλοσοφικόν πνευματικόν σύστημα ό Πανθεϊσμός έχει
διαφόρους άποχρώσεις, αί όποίαι άποτελούν ποικιλίας τού 'Ενι
σμού, μία τών όποίων είναι καi ό ΠΑΝΕΝΘΕΪΣΜΟΣ, κατά τόν
όποίον τά πάντα περιέχονται καi ζούν διά τοϋ Θεοϋ, μετά τοϋ
Θεοϋ, χωρίς δμως πάντα ταϋτα νά είναι ό Θεός.
Ό Πανενθεϊσμός δέχεται Θεόν ύπερkόσμιον (ώς Πνευματικην
'Αρχήν) καi συγχρόνως ένδοκόσμιον, δηλ. Θεόν περιλαμβάνοντα
έν · Εαυτ4J τόν Κόσμον, διά τοϋ όποίου έκδηλώνει ενα μέρος τοϋ
Έαυτοϋ Του (ώς «Πνευματική Παρουσία» κατά την έκφρασιν όν
θέλετε τοϋ W. Stace) χωρίς να· έξαντλείται μέσα στόν Κόσμο.
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Μέ όλλους λόγους ό Θεός εiναι: ή τά πάντα περιλαμβάνουσα θεία
ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ, ή όποία ύπάρχει πέραν καi ύπεράνω τού Σύμπαντος.
'Έτσι ό Θεός τ.έ ή «ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΗ ΜΗΘΕΙΑ» παραμένει
άπρόσιτος καi άσύλληπτος, καi εiχε δίκαιο ό Ekhart δταν έλεγε δτι
«δσα δυνάμεθα νά πούμε η νά σκεφθούμ: διά τόν Θεό, δλ' αύτά
δεν εiναι ό Θεός».... ό όποίος, ώς λέγει καi ό ΠΛΑΤΩΝ είς τήν
«Πολιτεία» του, εiναι «έπέκεινα» δλων τών διορισμών της γνώ
σεως.
Είς δύο δμως έκ τών ώραιοτέρων διαλόγων του (τόν Φαίδωνα
καi τόν Φαίδρο), ό Πλάτων δίδει μίαν έκ τών βαθυτέρων φιλοσο
φικών είκασιώv, δταν συλλαμβάνη τήν ίδέαν της ψυχής, ητις κρα
τεί την άνάμνησιν της μεταφυσικής της κοιτίδος, καi καταλαμβάνε
ται άπό τού έρωτος της έπιστροφης είς την όληθινή της πατρίδα,
τόν κόσμο τόν όποίον έχει έγκαταλείψει, καi εlς τόν όποίον έξ
ύπαρχης άνήκει. Άπό τά έπιχειρήματα καi τούς διαλεκτικούς συλ-·
λογισμούς τού Πλάτωνος έξάγεται όνάγλυφος καi κατηγορηματικη
ή διαβεβαίωσίς του: «τούτο δέ έστιν όνάμνησις έκείνων, ι':ί ποτέ
εiδεν ήμών ή ψυχη συμπορευθείσα θεψ, καi ύπεριδούσα ο νύν εi
ναι φαμεν, καi άνακύψασα εί� τό "Ον όντως».
Διά τούτο καi ό Νεοπλατωνικός μυστικός ΠΛΩ ΤΙ ΝΟΣ, μέ την
έσωτερικότητα τού μυστικού του συναισθήματος, συνυφασμένου
μέ την θεωρητικη ίκανότητα καi την όξύνοιαν τού φιλοσόφου,
έφλέγετο νά άποκαλύψη τόν Θεό, νά τόν γνωρίση, i1 μάλλον νά
τόν πλησιάση καi νά τόν έγγίση διά τού βιώματος καi της ένορά
σεως.
Ώς γνωστόν, ό Πλωτίνος έδίδασκε τόν καθαρόν ΕΝΙΣΜΟΝ, τόν
συγγενεύοντα πρός τόν ΠΑΝΕΝΘΕΪΣΜΟΝ, έξαίρων την πανταχού
«Παρουσίαν» έν τψ Κόσμψ της -θείας. δυνάμεως καi τού θείου
Πνεύματος, δεχόμενος τόν Θεόν ώς την ένιαίαν 'Αρχήν, την όσύλ
ληπτον ούσίαν έκ της όποίας άπορρέει καi έκπέμπεται τό πάν.
Παραστατικην είκόνα έν προκειμένψ προσφέρει ό μέγας Βί
κτωρ Ούγκώ, είς τό ύπέροχον ποίημά του πού φέρει τόν τίτλο
«Θεός», δταν διατυπώνη δτι «ό Θεός έπλασε καθ' όμοίωσίν Του
την Νύχτα την παγκόσμια καi την αίώνια Σιγή... προσθέτων δι' Αύ
τόν τό δτι «εiναι ό άριθμός τού 'Απείρου, τό φοβερό Φώς τού
σκότους καi ή αίώνιος μπρός στό παγκόσμιο μάτι Παρουσία!»
Δεν εiναι λοιπόν τόσον όπρόσιτος τόσον μακρυά ό Θεός (ή
Πνευματικη αύτη κατά τόν W. Stace «Παρουσία»), ώστε νά μη δύ
ναται ό άνθρωπος νά τόν διαισθανθη καi νά τόν βιώση. Ό Θεός
εύρίσκεται έξω άπό την πόρτα της ψυχής μας, έτοιμος νά είσέλθη
καi νά δειπνήση μέ τόν καθένα ξεχωριστά, δπως τόσον έκφραστι-
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κά τό διατυπώνει ό Εύαγγελιστής είς την Άποκάλυψίν του, δταν
γράφη:
«Ίδού, έστηκα έπi την θύραν καi κρούω· έάν τις άκούση της φω
νής μου καi άνοίξη την θύραν, είσελεύσομαι πρός αύτόν καi δει
πνήσω μετ' αύτοϋ, καi αύτός μετ· έμοϋ)) ....
Περαίνοντας, φρονώ δτι μοϋ έπιβάλλεται νά διατυπώσω την
άκόλουθον παρατήρησιν:
'Ίσως ή έκφρασις «Πνευματική Παρουσία)) νά μην άποδίδη
άκριβώς την έννοιαν τοϋ Θεοϋ τόν όποίον δεχόμεθα ώς Δημιουρ
γόν «παντός δ,τι ύπηρξε, δ,τι ύπάρχει, καi δ,τι μέλλει νά ύπάρξη)).
'Ίσως άκόμη ή έκφρασις αύτή τοϋ Stace νά μην άνταποκρίνε
ται είς την έννοιαν, ή όποία δίδεται άπό την Kabala είς τόν 'Αδάμ
(τόν πρώτο δημιουργηθέντα), όλλ' οϋτε καi είς έκείνην τοϋ
Καδμείου-Άδάμ, δηλ. τοϋ παγκοσμίου 'Ανθρώπου, τοϋ εύρισκομέ
νου είς την κορυφήν τοϋ Κόσμου, ώς ούρανίου, άλλά καi είς την
βάσιν του ώς γηίνου.
Έάν δμως ύπό την έκφρασιν «Πνευματική Παρουσία)) νοοϋ
μεν την άντίληψιν τοϋ θείου σπινθηρος, στiς σχέσεις Του με τόν
κόσμο καi τόν άνθρωπο, παραδεχόμενοι τό δτι ή έκφρασις δια
γράφει δι' ήμός τό σχέδιον τό όποίον πραγματοποιείται σε πράξει,;,
δηλ. αποκαλύπτεται είς μίαν άόριστη (άλλ' όχι άτέρμονη) άνάπτυξη
άτομικών ύπάρξεων, τότε την συλλογικότητα αύτή, θεωρουμένην
έν τψ συνόλψ της, δυνάμεθα, νομίζω,. νά δεχθώμεν ώς όνταπο
κρινομένην είς δ,τι ό Πλάτων καθόριζε ώς Δημιουργό καi Αύτουρ
γό τοϋ Σύμπαντος.
Πάντως, ή έννοια Ίης «Ύπερβατικης 'Αλήθειας)) , ύπό την όνο
μασίαν τοϋ Θεοϋ, περιέχει όπωσδήποτε δι' ήμός, άφ' ένός μεν
μιάν ίσχυράν έξαρσιν της ίδέας τοϋ θείου, άφ' έτέρου δε προβάλ
λει δι" ήμός την διευθύνουσαν όρχήν πρός έργασίαν, κάτω άπό τiς
έμπνεύσεις της Ύπερτάτης Συνειδήσεως καi σύμφωνα με τiς πρυ
τανεύουσες άρχές, πού καθορίζουν την έξέλιξη τοϋ κόσμου καi
της άνθρωπότητος.

1983
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&Η θεσμοθεσία τού Λυκούργου
Ό Λυκοίφγος, πού όνομά
στηκε άπό τό Μαντεϊο τών
Δελφών «Θεοφιλής καί θεός
μάλλον η nνθρωπος», δέ.ν έπέ
βαλε πολλούς νόμους, άλλά κα
θιέρωσε θεσμούς, ηθη καί συ
νήθειες, διότι οί νόμοι μεταβάλ
λονται εϋκολα, ένώ οί θεσμοί
καί οί συνήθειες πολύ δύσκολα.
Νομοθετικά έπέβαλε τή δια
νομή της γης καί την κατάργη
ση τών χρυσών καί άργυρών
νομισμάτων, διότι ηθελε νά
έπιτύχη την οίκονομική ίσότητα
τών πολιτών, θεωρώντας την ϋ
παρξη πλούτου καί πενίας σάν
τό πρώτο καί μέγιστο τών νο
σημάτων της πολιτείας, άπό τό
όποϊο πηγάζουν ό φθόνος, οί
κακουργίες, οί άντιζηλίες, οί
διαμάχες καί σλα τά δεινά.
'Αδιαφόρησε αν μέ. την κατάρ
γηση τών χρυσών καί άργυρών
νομισμάτων θά έφευγε τό έμ
πόριο καί οί καλές τέχνες, καί
αν ή Σπάρτη θά βρισκόταν σέ.
άπομόνωση άπό τόν ύπόλοιπο
κόσμο.
Τό μεγαλεϊο της Σπάρτης κα
τέπεσε άμέσως καί ή διαφθορά
άντικατέστησε την άγνότητα
τών ήθών, στον ό Λύσανδρος
είσήγαγε έκ νέου στη Σπάρτη
τόν χρυσό καί τόν ι'Ίργυρο, άπό
τά λάφυρα τοίι πολέμου.

Οί πλούσιοι, χάνοντας τίς
άνέσεις τους μέ τή νομοθεσία
τοϋ Λυκούργου, έστράφησαν
έναντίον τοϋ Λυκούργου καί
στην αγορά έπετέθησαν έναν
τίον του. Ό νεαρός "Άλκαν
δρος, μέ. τή ράβδο του, τόν
κτύπησε στό μάτι. 'Όταν οί
Σπαρτιάτες είδαν τά αϊματα, πα
ρέδωσαν τόν 'Άλκανδρον στόν
Λυκοϋργον. Ό Λυκούργος τόν
πηρε κοντά του, νά τόν ύπηρε
τεϊ. Ό 'Άλκανδρος, βλέποντας
την πραότητα καί . άγαθότητα
τοϋ Λυκούργου, την αύστηρό
τητα της διαίτης του, την έργα
τικότητά του καί τίς ι'Ίλλες άρε
τές του, έγινε ένθουσιώδης
θαυμαστής του. Οί Σπαρτιάτες
όπό τότε, στον συνεδρίαζαν,
δέ.ν είχαν μαζί τους ραβδιά.
Οί θεσμοί τούς όποίους κα
θιέρωσε ό Λυκούργος ησαν
πολλοί καί απέβλεπαν στό νά
καθιερώσουν στην Σπάρτη μιά
πρακτική φιλοσοφία άπλης
ζωης (πού είναι ώραιότατο
πράγμα) καί διά νά καταστή
σουν τούς Σπαρτιάτες πολεμικό
λαό (πού είναι όλεθριότατο
πράγμα). 'Υπάρχει ί'σως ή δι
καιολογία στι την έποχή έκείνη
ό πόλεμος ηταν �να «άναγκαϊο
κακό». "Ας έλπίσωμε στι δέ.ν θά
είναι «άναγκαϊο» καί στό μέλ-
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λον, διότι «κακό» θά είναι πάν
τοτε καi μάλιστα άπό τά δεινό
τερα.
Μεταξύ τών θεσμών πού
καθιέρωσε ό Λυκούργος είναι
οί έξης:
1. Νά μήν ύπάρχουν νόμοι
γραπτοί. Ό Λυκούργος φρο
νούσε δτι οί γραπτοί νόμοι εϋ
κολα μεταβάλλονται, ενώ οί 6γραφοι συνυφαίνονται μέ τή
ζωή τού λαού καi δύσκολα με
ταβάλλονται. Kai έλεγαν δτι «δ
σοι δεν έχουν πολλούς λόγους,
δεν χρειάζονται πολλούς νό
μους».
2. Νά παραμένη ή Σπάρτη
πάντοτε άτε'χιστη. Αύτό γιά νά
μήν επαναπαύωνται οί Σπαρτιδ
τες στά τείχη της πόλεως, άλλα
νά γυμνάζωνται οί ϊδιοι και νά
νικούν τούς εχθρούς, ώστε νά
μή χρειάζωνται τά τείχη της πό
λεως. Ό Λυκούργος είπε «Δεν
είναι άτείχιστη ή πόλις, τήν
όποίαν ύπερασπίζονται όνδρες
καί όχι τούβλα».
3. Νά μήν εκστρατεύουν
πολλές φορές εναντίον τού ϊ
διου εχθρού. Kai τούτο γιά νά
μή συνηθίζουν οί εχθροί στόν
πόλεμο καί νά γίνωνται εμπει
ροπόλε_μοι. Γι' αύτό, δταν ό
'Αγησίλαος είσεβαλε κατ· επα
νάληψη στή Βοιωτία καi τραυ
ματίστηκε, ό 'Ανταλκίδας τού
είπε «Καλά δίδακτρα λαμβάνεις
άπό τούς Θηβαίους. Διότι χωρίς
νά θέλουν, οϋτε νά γνωρίζουν,
εσύ τούς εδίδαξες νά πολε
μούν.
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4. Νά κατασκευάζουν τήν
όροφή τών σπιτιών τους μόνον
μέ πέλεκυ καi τή θύρα μόνον
μέ πριόνι. Διότι ηθελε νά διώξη
άπό τόν νcύ τών Σπαρτιατών
κάθε πολυτέλεια καi τρυφή.
'Έτσι οί Λακεδαιμόνιοι συνήθι
ζαν στήν τελεία άπλότητα καi ό
Λεωτυχίδας, βλέποντας στήν
Κόρινθο μιά οίκία μέ πολυτελή
όροφή άπό τετράγωνα διακο
σμημένα ξύλα, ρώτησε είρωνι
κά «αν στήν Κόρινθο τά ξύλα
βλαστάνους τετράγωνα».
5. Νά θάβουν τούς νεκρούς
μέσα στήν πόλη, ώστε νά συ
νηθίζουν οί νέοι νά μήν τούς
ταράζη ό θάνατος καί νά μη
τόν φοβούνται. Kai άπαγορευό
ταν νά γράφεται τό όνομα τού
νεκρού, εκτός αν έπεσε στόν
πόλεμο ιϊ ηταν γυναίκα ίέρεια.
Ό πένθιμος χρόνος όρίστηκε
σέ 11 ήμέρες. Τη 12η ήμέρα
γινόταν θυσία καi τό πένθος
σταματούσε.
6. Μέ τόν θεσμό τών Συσσι
τίων ό Λυκούργος ηθελε νά
συμπληρώση τη διανομή της
γης καί την κατάργηση τών νο
μισμάτων, καταπολεμώντας ρι
ζικά τήν επιθυμία τού πλούτου,
καθιστώντας τον αχρηστον.
'Επίσης ηθελε νά καθιερώση τή
λιτότητα καi έτσι νά άπελευθε
ρώση τό πνεύμα άπό τήν κα
τάθλιψη της ϋλης καi νά καλ
λιεργήση τη φιλικότητα καi εγ
καρδιότητα μεταξύ τών Σπαρ
τιατών, πού λάβαιναν μέρος
στά Συσσίτια.
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Τόν θεσμό τών Συσσιτίων ό
Λυκούργος τόν πηρε άπό την
Κρήτη, δπου τά Συσσίτια έλέ
γονταν «'Άνδρια». Στην Σπάρτη
όνομάστηκαν Φιδίτια η Έδίτια
η

Φιλίτια.

'Όπως

Πλούταρχος.

μέ

γράφει

τά

ό

Συσσίτια

συνήθιζαν οί Σπαρτιδτες νά εί
ναι λιτοδίαιτοι καi νά μή έντρυ
φούν σέ πλούσια γεύματα. πα
χυνόμενοι σάν άδηφάγο ζώα,
διαφθείροντας rά ηθη καi τά
σώματα. έχοντας άνάγκη μα
κρού ϋπνου καi θερμών λου
τρών καi καθημερινης νοση
λείας.
Στά Συσσίτια έκαλλιεργείτο η
φιλικότης

μεταξύ

τούντων.

Σέ

συμμετείχαν

τών

κάθε
περίπου

Συσσι

Συσσίτιο
15.

Για

κάθε προσθήκη νέου έπρεπε
νά συμφωνήσουν δλοι οί μετέ
χοντες, ώστε η συναναστροφή
νά είναι σέ δλους εύχάριστη. Ή
ψηφοφορία γ1νόταν μέ ψύχα
ψωμιου. 'Όταν η ψύχα είχε
σχήμα σφαίρας έσήμαινε άπο
δοχή του νέου. 'Όταν ηταν πιε
σμένη έσήμαινε άπόρριψη. Καί
τότε ό άπορριφθεiς έλεγαν δτι
«έκαδήθη». διότι κάδος λεγόταν
τό δοχείο δπου έρριχναν τούς
ψήφους. 'Όσα συζητούσαν στά
Συσσίτιο

παρέμεναν

μυστικά.

'Έλεγαν: «'Έξω τών θυρών τού
Σιισσιτίου
ται». Σ1 ά

λόγος δέν έξέρχε
Συσσίτια καλοCισαν

καi τά παιδιά γιό νά μορφώ
νωνται άκούγοντας τούς λόγους
τών μεγάλων. Τό προσφιλές
φαγητό τών Συσσιτίων ηταν ό

19

μέλος ζωμός. Κάποιος βασιλεύς
του Πόντου. άκούγοντας γιό
τόν μέλανα ζωμό, προσέλαβε
μάγειρο άπό την Σπάρτη. Άλλ'
δτον έδοκίμασε τόν μέλανα ζω
μό. άπογοητεύτηκε. Ό μάγειρος
τού είπε: «Αύτόν τό ζωμό πρέ
πει νά τόν τρώγη κανείς άφοCι
λουσθη στόν Εύρώτα».
7. 'Αλλά. οί θεσμοί του Λυ
κούργου απέβλεπαν στην όνο
τροφή τών παιδιών, διότι μόνον
έτσι μπορούσε νό έλθη άποτέ
λεσμα πραγματικό.
Έν πρώτοις έφρόντισε γιά
την εύγονία, άπαιτώντας πλήρη
ύγεία καί άκμή τών γονέων.
Χάριν της εύγονίας έπιτρεπόταν
κάθε παράβαση της συζυγικης
πίστεως, η όποία γινόταν φανε
ρά καί μέ την πλήρη συγκατά
θεση τοϋ συζύγου η της συζύ
γου. Τά βρέφη τά όδηγοCισαν
σέ θέση πού την όνόμαζαν
«Λέσχη» καί τά τυχόν άνάπηρα
η καχεκτικά τά έρριχναν στούς
« 'Αποθέτες». βάραθρο πλησίον
τού Ταϋγέτου καi τά γερά τά
παρέδιδαν στους γονείς τους.
γιά νά τά αναθρέψουν μέχρι
της ηλικίας 7 έτών.
Τά
ταν.

σπάργανα
γιά

νά

άπαγορεύον

άνατττύσσονται

έλεύθερα τά βρέφη. Συνήθιζαν
τά παιδιά άπό μικρά νά μή φο
βοCινται τό σκοτάδι καi την
έρημιά. νά μή συχαίνωνται καί
νά μή έχουν πείσματα.
Άπό της ηλικίας τών 7 έτών
τά παιδιά άνηκαν στην πόλη καί
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κατατάσσονταν σέ «άγέλες»,
άνατρ.εφόμενα όμαδικά, μέ λι
τότητα και μέ σκληραγωγία,
συνεχώς γυμναζόμενα, άγόρια
και κορίτσια μαζί. Διότι και oi
γυναίκες έπρεπε νά σκληραγω
γηθουν γιά νά ύποφέρουν μέ
καρτερικότητα τούς πόνους του
τοκετου και νά γενουν γερά
παιδιά γιά τή Σπάρτη. 'Έτσι τά
κορίτσια άγωνιζόντουσαν κι
αίrrά γυμνά και γυμνά έπαιρναν
μέρος σέ πομπές και χορούς.
Δέν ηταν διαφθορά, άλλά
άπλότης.
Διδάσκονταν προπάντων oi
νέοι νά εiναι πειθαρχικοί, σε
μνοί, καρτερικοί στούς κόπους,
έπιτήδιοι στiς περιστάσεις του
βίου, iκavoi στiς μάχες, νά λέ
γουν λίγα καi νά σέβωνται τούς
μεγαλύτερους, τιμώντας πρό
πάντων την άρετή.
Ό γάμος έτιμάτο άπό τούς
Σπαρτιάτες καi γινόταν μέ άρ
παγή της νύφης άπό τόν γαμ
πρό. Στiς γυναίκες άπεδίδετο
πολύς σεβασμός, ώστε νά λέ
γεται δτι στη Σπάρτη ύπηρχε
γυναικοκρατία. Στούς άγάμους
έδειχναν κάποια περιφρόνηση.
Τούς τριγύριζαν γυμνούς τόν
χειμώνα στην άγορά καi έλεγαν
δτι «δίκαια πάσχουν, μή πειθό
μενοι τοίς νόμοις». Στόν στρα
τηγό Δερκυλίδη ενας νέος δέν
παραμέρισε γιά νά περάση, καi
δταν τόν παρετήρησε, του εiπε
«Δέν έγέννησες κάποιον, ό
όποίος καi σέ μένα νά ύποχω
ρήση».
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Oi Σπαρτιάτες έγνώριζαν νά
σέβωνται τούς πρεσβύτερους.
Είναι γνωστό τό έπεισόδιο κατά
τούς 'Ολυμπιακούς άγώνες,
ταν είσηλθε στό στάδιον ενας
γέροντας καi δέν εϋρισκε θέση
νά καθήση. Ένώ κανείς άλλος
δέν του παρεχώρησε τή θέση
του, oi Σπαρτιάτες σηκώθηκαν
πρόθυμα καi του προσέφεραν
θέση. Τότε δλοι χειροκρότησαν
καi ό γέροντας εiπε: «'Όλοι oi
'Έλληνες γνωρίζουν τi πρέπει
νά κάνουν, άλλά μόνον oi
Σπαρτιάτες τό κάνουν».
'Επειδή εϊπαμε άρκετά άξιέ
παινα γιά τούς Σπαρτιάτες, δς
πουμε καi μερικά άξιοκατάκριτα
καi ίδίως γιά τή συμπεριφορά
τους πρός · τούς εϊλώτες καi τό .
αίσχος της κρυπτείας. 'Αμ
φισβητείται άν ή κρυπτεία ηταν
θεσμός καθιερωμένος άπό τόν
Λυκουργο η δν διεμορφώθη
μεταγενέστερα. Ή κρυπτεία η
ταν συστηματική δολοφονία
των εiλώτων. Oi 'Έφοροι της
Σπάρτηζ άναλαμβάνοντας κάθε
χρόνο την άρχή, έκήρυσσαν
πόλεμο έναντίον των εiλώτων
και έστελναν στη Λακωνία
νέους Σπαρτιάτες, όπλισμένους
μέ ψιφίδια, oi όποιοι έσκότω
ναν κατά τή νύχτα τούς είλωτες
πού θεωρουσαν έπικίνδυνους
γιά τούς Σπαρτιάτες. Κατά τό
8ον έτος του Πελοποννησιακου
πολέμου, oi 'Έφοροι, φοβούμε
νοι έπανάσταση των εiλώτων,
διεκήρυξαν δτι δσοι άπ' αύτούς
άρίστευσαν κατά τόν πόλεμο,

ο
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μπορουν νά έλθουν στή Σπάρ
τη, οπου νά τούς άπελευθερώ
σουν. "Ηλθαν περίπου 2.000.
τούς όποίους οί Σπαρτιάτες
έστεφάνωσαν καί τριγύρισαν
σάν έλεύθερους στά ίερά. 'Αλ
λά -οπως γράφει ό Παπαρρη
γόπουλος- «οί έπίβουλοι έκεί
νοι στέφανοι έκόσμησαν θυμά
των κεφαλάς». Διότι την ϊδια
έκείνη νύκτα οί εΊλωτες αύτοί
έξαφανίστηκαν καi κανείς ποτέ
δέν έμαθε μέ ποιόν τρόπο θα
νατώθηκαν.
Ή φιλοσοφική τάση πού χα
ρακτήριζε τή θεσμοθεσία του
Λυκούργου καταφαίνεται, έκτος
τών όλλων, άπό την ίδιάζουσα
σημασία του «Λακωνίζειν», δη
λαδή νά έκφράζωνται μέ λίγα
λόγια καi χαρακτηριστικά. Τό
«Λακωνίζειν έστi

φιλοσοφείν»

δεν άναφέρεται μόνον στο νά
λέγουν λίγα, άλλά κυρίως στό
νά σκέπτωνται κατά τόν τρόπο
των Λακεδαιμονίων,
είναι πραγματικά
τρόπος σκέψεως.

6 όποίος

φιλοσοφικός

Τελειώνοντας τή μικρή αύτή
μελέτη θά άναφέρωμε μερι
κούς «Λακωνισμούς».
Ό Λυκουργος σε κάποιον
πού ρώτησε πώς μπορουν νά
άποφεύγουν τiς έπιθέσεις τών
έχθρών, άπήντησε: <<"Αν μένετε
φτωχοί καi δεν έπιθυμητε νά έ
χετε 6 ενας περισσότερα άπό
τόν όλλον».
Ό βασιλεύς Θεόπομπος σέ
κάποιον ξένον, πού έλεγε δτι
στην πατρίδα του τόν άποκα-
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λουν φιλολάκωνα, είπε: «Καλό
γιά σένα νά σε άποκαλουν φι
λοπολίτην».
Ό
βασιλεύς

Πλειστώναξ

προς 'Αθηναίο ρήτορα, πού
όνόμαζε τούς Λακεδαιμονίους
άμαθείς, είπε. «Καλώς λέγεις,
διότι μόνοι άπό τούς 'Έλληνες
ούδένα κακό έμάθαμε άπό
σάς».
Ό Δημάρατος σs αύθάδη ξέ
νο πού ρωτουσε ένοχλητικά
«Ποιος έiναι ό όριστος άπό
τούς Σπαρτιάτες», άπήντησε:
«'Όποιος -λιγώτερο
ζει».

σου μοιά

Ό Άγις σέ κάποιον πού
έrrαινουσε τούς Ήλείους δτι δι
καίως διευθύνουν τούς Όλυιι
πιακούς άγώνες, εiπε: «Τί μέγα
πράπουν οί 'Ηλείοι, δτι σε δι�
στημα 4 έτών γιά μιά ήμέρα εί
ναι δίκαιοι;».
Ό Άρχιδαμίδας, στον ρωτή
θηκε άπό εναν ξένον πόσοι εί
ναι οί Σπαρτιάτες, άπήντησε:
« 'Αρκετοί γιά νά διώκουν τούς
κακούς».
'Ένας Σπαρτιάτης, ένώ διά
βαζε σ· ενα έπίγραμμα δτι «ένώ
έσβηναν την τυραννία τούς θέ
ρισε ό 'Άρης», εiπε: «Δικαίως
έπέθαναν. διότι έπρεπε ν· άφή
σουν τήν τυραννία νά καη όλό
κληρη».
Έρώτησαν εναν Σπαρτιάτη
'Ολυμπιονίκη: «Ti έκέρδισες
άπό τή νίκη;». 'Απήντησε: «'Ότι
θά πολεμώ τούς έχθρούς ταγ
μένος μπροστά άπό τόν βασι
λέα».
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Ποιδάρετος

«Καλός καί άξιος ητον ό Βρασί

δέν έκλέχτηκε: μεταξύ των 300
ίππέων. Κοί ε:iπε:: «χαίρω, διότι

δας, άλλα ή Σπάρτη έχει πολ
λούς καλύτερους άπ' αυτόν».

ή πόλις έχει 300 πολίτες καλύ
τερους άπό μένα».
Ό Πολυκροτίδος έστάλη σαν
πρέσβυς στην Περσία. · 'Όταν
τόν ρώτησαν αν έρχποι iδιωτι
κώς
«"Αν

η δημοσίως, άπήντησε::
έπιτύχω, δημοσίως. "Αν

άποτύχω, ίδιωτικώς».
Ή μητέρα τοϋ Βρασίδα, πού
της έλεγαν οτι ό γιός της πέθα
νε: γενναίο κοί δέν έχει άλλον
τέτοιον άνδρο ή Σπάρτη, ε:iπε::

Τέτοιο ησον τά ήθη πού δη
μιουργήθηκαν άπό τη θεσμοθε
σία τοϋ Λυκούργου, κοί ούτά
όδήγησον τόν Λεωνίδα κοί
τούς τριοκοσίους νά μην έγκα
τολε:ίψουν τίς Θερμοπύλες, πο
ρογγέλοντος, κατά τό έπίγρομ
μο τοϋ Σιμωνίδου:
«Ών ξε:ίν, άγγέλλε:ιν Λοκε:δοιμο
νίοις, οτι τηδε κείμεθο, τοίς κεί
νων pήμοσι πε:ιθόμε:νοι».

Krishnamurti
Στά πόδια τού Διδασκά,λ,ου
Δρχ. 80

Βενετού - Ίλαρfωνος
Φώς στήν 'Ατραπό
Δρχ. 80

Κωστή Μελισσ αροπούλου

Ό

Κρισναμούρτι γιά τόν Δια,λ,ογισμό
Δρχ. 80

Κωστή Μελισσαροπούλου

Πέντε Τεκτονικοί Όμι,λ,ίαι

Δρχ. 80
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Τά άρχαία Έλληνικά Μυστήρια
Μuστr1ρrα είναι θρησκευτικοί τινες ίεροτελεστίαr. Μuστήρrον
εivar μυστική, κρuφία διδασκαλία. Μuστr1ρrον έπίσης είναι μυστική
λατρεία, ή συμβολική 1εροτελεστία, διά της όποίας ο1 μύσται έπι
κοινωνουν μετά του θείου.
Μuστήρrα είναι άκόμη τά ύποκείμενα της μυστικής λατρείας,
τά μυστικά η άπόρρητα ίερά, αί μυστικοί ίεροτελεστίαι.
Μυστήρια συνεπώς καi τελεταi είναι έννοrαι ταuτόσημοr, άπο
σκοπουσαι είς τήν μύησιν τών άμur1των καi άποτελουσαι τήν μu
στικήν λατρείαν της 'Αρχαίας Θρησκείας, δι' ών ο1 μύσται ηρχοντο
είς μετά του θείου κοινωνίαν.
Ώς πρώτος είσαγαγών τά Μuστήρrα έν Έλλάδι καi έπομένως
1δρuτής αύτών θεωρεϊται ό ίερός Όρφεύς, ώς ύπό πολλών μαρτυ
ρείται.
«Πρώτος Όρφεύς Μυστήρια θεών παραδέδωκεν, όθεν καi
θρησκεία τά Μυστήρια καλεϊται άπό του Θρακός Όρφέως».
Ό 'Αριστοφάνης άναφέρει είς τούς Βατράχους «'Ορφεύς μεν
γάρ τελετάς δ' ήμίν κατέδειξε φόνον τ' άπέχεσθαr».
Ό Παυσανίας έπίσης (ΙΧ 30) άναφέρει «Όρφεύς έπi μέγα ηλ
θεν ίσχύος οΤα πrστεuόμενος εύρηκέναι τελετάς θεών καi έργων
άνοσίων καθαρμούς, νόσων τε ίάματα καi τροπάς μηνυμάτων
θείων».
Ό Δαμάχητος είς τήν άνθολογίαν του λέγει περi του Όρφέως
«'Ός ποτε καi τελετάς μuστηρίδας εϋρετο Βάκχου».
Ό Εύρrπίδης (Ρήσος) λέγεr «Μυστηρίων τε τών άπορρήτων
φόνος έδειξεν Όρφεύς».
Ό 'Αθηναγόρας άναφέρει «Όρφεύς τά όνόματα τών θεών
πρώτος έξεCιρε καi τάς γενέσεις διεξήλθε, ώς καi δσα εκαστος
πέπρακται είπε- καi πεπίστεuται παρ' αύτοϊς άλη_θέστερον θεολο
γεϊν, � καi 'Όμηρος τά πολλά καi περi τών θεών μάλrστα επε
ται...>�.
Έν τη πραγματrκότητι, άπό της έποχης ηδη τών Πελασγών, είς
τόν Έλληνικόν χώρον έλειτούργον τά Καβείρια Μυστήρια, ώς ό
Στράβων άναφέρει (Χ 4 73) «μάλιστα μεν οδν έν 'Ίμβρψ καi Λή
μνψ τούς Καβείροuς τιμόσθαι σuμβέβηκεν». Τά Μυστήρια ταCιτα
παρελήφθησαν παρά τών Πελασγών, ώς βεβαιεί ό 'Ηρόδοτος
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(11.51) λέγων «δστις δέ τά Καβείρων όργια μεμύηται, τά Σα
μοθρήικες έπιτελέουσι παραλαβόντες παρά Πελασγών, οδτος άνηρ
οiδε τi λέγω· την Σαμοθρηίκην οϊκεον πρότερον Πελασγοi οδτοι,
οϊ περ Άθηναίοισι σύνοικοι έγένετο, καi παρά τούτων Σαμοθρήι
κες τά όργια τταραλαμβάνουσι».
Ό 'Αριστείδης έπίσης λέγει «Κάβειροι δαίμονες περi την Ρέον
οίκουντες την Σαμοθράκην».
Προσθέτει δέ ό Στράβων (Χ 471-472) «καί τινα τών όνομά
των, α τους προπόλους καi χορευτάς και Θεραπευτάς τών Ιερών
έκάλουν Καβείρους καi Κορύβαντας καi Πάνας καi Σατύρους καi
Τιτύρους, τους Κορύβαντας τους αύτοί,ς τοίς Καβείροις όντας».
Ό 'Ορφεύς δμως στηριχθείς είς τούς Καβείρους, έσυστηματο
ποίήσε την άρχαιοτάτην τών Πελασγών Θρησκείαν, παραδώσας
αύτην είς γραπτόν λόγον, συνθέσας Κοσμογονίαν καί Θεογονίαν.
Διότι παραδίδεται περi του Όρφέως δτι οδτος έφευρε τά
γράμματα, ώς τουτο άναφέρει ό 'Αλκιδάμας λέγων «Γράμματα
πρώτον Όρφευς έξήνεγκε παρά Μουσών μαθών, ώς καi τά έπi τψ
μνήματι αύτου δηλοί έπιγράμματα- Μουσάων πρόπολον τrj δ' 'Ορ
φέα θρηκες έθικον, δν κτάνεν ύψιμέδων Ζεύς ψολόεντι βέλει,
Οίάγρου φίλον υίόν, δς Ή ρακλη i'ξεδίδαξεν, εύρών άνθρώποις
γράμματα καί σοφίαν (τά γράμματα μέν λοιπόν πρώτος ό 'Ορφεύς
άνεκάλυψεν, άφου τά έμαθε άπό τάς Μούσας, δπως δηλουν τά
έπιγράμματα έπi του μνήματός του· τόν προφήτη τών Μουσών
'Ορφέα έδώ έθαψαν οί Θράκες, τόν όποίον έφόνευσεν ό βασι
λεύων είς τά ϋψη Ζεύς μέ αίθαλώδες βέλος, τόν άγαπητό υίό του
Οίάγρου, ό όποίος έδίδαξε τόν 'Ηρακλή καi έφευρε διά τc, ύς άν
θρώπους γράμματα καi σοφίαν). Άλλα καi ό Πρόκλος είς Τίμαιον
Πλάτωνος λέγει «'Άπασα γάρ ή παρ' 'Έλλησι θεολογία της όρφικης
tστι μυσταγωγίας έκγονος- πρώτον μέν Πυθαγόρου παρ' Άγλαο
φάμω τά περi θεών όργια διδαχθέντος, δεύτερον δέ Πλάτωνος
ύποδειξαμένου την παντελή περi τούτων έπιστήμην έκ τε τών Πυ
θαγορείων καi τών 'Ορφικών γραμμάτων».
Kai βεβαίως ύπάρχει άμφισβήτησις περi της γνησιότητας τών
είς τόν Όρφέα άποδιδομένων έργων, πλην δμως τό πιθανότερον
είναι οδτος μέν νά μην έγραψεν ό ϊδιος τά έργα αύτά, άλλα νά διε
τύπωσε τά δόγματά των. Ώς δέ ό 'Αριστοτέλης είς τό Περi ψυχής
( 1, 5) άναφέρει, κατά την γνώμην του τά ώς έπη του Όρφέως έμ
φανιζόμενα δέν είναι μέν γνήσια, άλλ' αύτου είναι τά δόγματα, ό
δέ 'Ονομάκριτος διετύπωσεν άργότερον αύτά είς έπη.
Λογικόν πάντως είναι νά συμπεράνωμεν, δτι οδτος έγραψε
τουλάχιστον τυπικόν Μυήσεως είς τά όρφικά Μυστήρια. Kai πρώ-
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τον μέν ϊδρυσε τελεστήριον ό 'Ορφεύς είς τά Λίβηθρα της Πιερίας
χώρας, παρά τόν 'Αλιάκμονα ποταμόν, πλησίον της Μακεδονίας
έκείθεν ό 'Ορφισμός διεδόθη είς διάφορα της 'Ελλάδος μέρη, ώς
είς τήν Μακεδονίαν, Βοιωτίαν, 'Ελικώνα, Θεσπιάς, Θήβας, Πελοπό
νησον, Αϊγινα, τήν Μεγάλην 'Ελλάδα και τήν Αϊγυπτον.
Πρός τά 'Ορφικά Μυστήρια φέρονται άναποσπάστως συνδε
δεμένοι, ώς καί άνωτέρω εϊπομεν, ol Κάβειροι καί συνεπώς τά Κα
βείρια Μυστήρια, ώς τούτο άποδεικνύεται προσέτι και έκ τών 'Ορ
φικών ('Αργοναυτικά 27-29) ένθ' άναγράφεται «ήδ' άγλαά δώρα
Καβείρων· χρησμούς τ· άρρήτους Νυκτός περί Βάκχου όνακτος
Λημνον τε ζαθέην ήδ' είναλίην Σαμοθράκην» (καί διά τά λαμπρά
δώρα τών Καβείρων καί διά τούς άνεκφράστους χρησμούς της
Νυκτός περί τού όνακτος Βάκχου· καί διά τήν ίεράν Λημνον καί
τήν θαλασσινήν Σαμοθράκην).
Τό αυτό ίσχύει έπίσης καί διά τά Κρητικά Μυστήρια, ένθα
έλατρεύοντο οί Κουρητες, πρός τούς Καβείρους ταυτιζόμενοι, ώς
άποδεικνύει ό όμώνυμος 'Ορφικός ϋμνος, είς θυμίαμα καί λίβανον
τών Κουρητών.
Έκ τών 'Ορφικών έν συνεχείc;� προηλθον τά σπουδαιότατα έν
'Ελλάδι λειτουργήσαντα 'Ελευσίνια Μυστήρια ώς δέ άναγράφεται
είς τά 'Ορφικά «Σώζεται είς αύτούς όλόκληρος ή διδασκαλία τού
λόγου, έκ τών άρχαίων θεολόγων Μουσαίου καί Λίνου καί μάλι
στα έκ τού διδάξαντος τάς Τελετάς καί τά Μυστήρια, τόν 'Ορφέα».
Τά κυριότερα έν 'Ελλάδι λειτουργήσαντα Μυστήρια ησαν τά
Καβείρια, τά Κρητικά, τά 'Ορφικά, τών Λυκομηδών, τά 'Ελευσίνια
καί τά Αίγυπτιακά ητοι της 'Ίσιδας καί τού Όσίριδος.
Έν τούτοις παρά τό πληθος τών Μυστηρίων, πάντα ταύτα, εί
χαν τάς αύτάς άρχος καί τούς αύτούς σκοπούς, πλήν διαφορετικά
όνόματα κατά τούς διαφόρους τόπους, σημαντικοί δέ ησαν al μετα
ξύ των έπιδράσεις.

*
* *

Έξ δσων μέχρις ήμών διεσώθησαν, συμπεραίνεται δτι είς τά
Μυστήρια, έδιδάσκετο κατά τρόπον συμβολικόν καί άλληγορικόν ή
Κοσμογονία, ή Θεογονία, ή Πίστις είς ενα μόνον Θεόν, ώς Παγκό
σμιον Καθολικόν Άπρόσωπον Λόγον θεωρούμενον, ή σύστασις
καί ή άθανασία της ψυχης, ή σημασία της Ζωης και τού Θανάτου,
ή τύχη της ψυχης μετά θάνατον, ό σκοπός της είς τόν κόσμον πα
ρουσίας τού άνθρώπου καί ή λύτρωσις άπό τού νόμου τού θανά
του, κατά πάσαν δέ πιθανότητα ή Θεουργία.
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Πάντα δέ ταύτα έστηρίζοντο έπί της μελέτης της Φύσεως καί
των Νόμων αύτης.
'Ενδείξεις πρός στήριξιν των άνωτέρω συμπερασμάτων παρέ
χονται ύπό τού Όλυμπιοδώρου, δστις είς τά σχόλια αύτού είς Φαί
δωνα Πλάτωνος (σελ. 121) λέγει «Τά είς τά Μυστήρια τελούμενα
σκοπόν προτίθενται ν' άναγάγωσι τάς ψυχός είς έκείνην την τε
λειότητα, έκ της οποίας κάτηλθον, δηλαδή νά τάς άναγάγωσιν είς
πλήρη την Δίιον ζωήν. Ό τετελεσμένος (ό την τελικήν μύησιν
ύποστάς) κατ' άνάγκην έπομένως οίκεί μετά των θεών· συμφώνως
πρός τόν σκοπόν όλλωστε των Θεών, οί όποίοι ϊδρυσαν τάς τοιαύ
τας μυήσεις. Δύο είδών είναι αί τελεταί: αί μέν έν τ6 ζω6 τούτη,
αΙ όποίαι κάi δέον νά θεωρηθούν ώς παρασκευαί τινες αί δέ έκεί
(αί πέραν τού τάφου) άλλά καί αί μεταθανάτιοι τελεταί καί έκείναι
είναι δύο είδών, καθώς νομίζω: δπως δηλαδή αί ένταύθα τελεταί
περιστρέφονται περί τόν όστέινον χιτώνα (σώμα), τοιουτοτρόπως
καί αί μεταθανάτιοι ώς αντικείμενον καθάρσεως καί τελέσεως έ
χουν τόν πνευματικόν χιτώνα καί τόν αύγοειδη χιτώνα. Διότι τρείς
είναι οί βαθμοί ιης τελεστικης... ».
Ό Πρόκλος είς Πλάτωνος Πολιτείαν λέγει: Αύτοί οί όποίοι
μυούνται, πρώτα έχουν έπικοινωνίαν μετά των δαιμόνων, οί όποίοι
καταγοητεύουν τάς ψυχός των καί τελειοποιούν τάς ίδέας των, δη
λαδή τούς διδάσκουν, τούς δείχνουν φαντάσματα μετά γαλήνης,
τούς καθαρίζουν τά περιπνεύμστά των διά θείου φωτός καi τούς κά
μνουν νά άναμιμνήσκονται την αίωνίαν ζωήν καί νά φθάνουν είς
τελειότατο σημεία, ώστε νά άκούουν καί φωνάς θειοτέρας καί νά
άπολαμβάνουν των άγαθών, τά όποία δίδει ή Περσεφόνη, άφού
άπαλλαγούν των σωμάτων.
'Υπό τού Μύστου Σπυρίδωνος Νάγου είς το εργον του ό κά
τοικος τού Σύμπαντος άναφέρεται διά τά μυστήρια «Τά μυστήρια
έκείνα είς τά όποία έμυούντο οί προπαρασκευαζόμενοι, έξεπροσώ
πουν έν τ6 άνελίξει της μυσταγωγίας των, δτι ύγειές καi θείον
ύπάρχει έν τ6 Φύσει. Είς αύτά οί ίεροί έκείνοι μυσταγωγοί, οί
σπουδάσαντες τάς πνευματικός δυνάμεις, έδίδασκον τούς πρός
μύησιν παρασκευαζομένους, δτι ή Φύσις άπαιτεί άπό τά τέκνα της
λατρείαν, δτι αί δυνάμεις της άπαιτούν άπό τάς ψυχός των άνθρώ
πων σπουδήν. Είς αύτά δσοι έπρόκειτο νά ϊδουν τό φως της άλη
θείας, άπέβαλλον τήν οϊησιν καί τόν έγωισμόν. Είς αυτά άντελαμ
βάνοντο, δτι είχαν άποστολήν έν τψ κόσμψ τούτψ, δπως προά
γουν τάς ψυχός των είς την θείον γνώσιν, καi δπως άπαλλάξουν
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αύτάς τών κηλίδων τών άνομοιών, τάς όποίας έδημιούργησαν καi
μετά τών όποίων έζησαν προγενεστέρως έν τψ άνθρωπίν� τούτ�
κόσμψ. Αύτά έδίδασκον τους θνητους πώς νά εϋρουν τά μέσα της
καταπολεμήσεως της θνητότητας αύτών κσi προήγαγαν τάς ψυχός
των είς την θείον της αίωνίου ζωης κατανόησιν».
Τά είς τά Μυστήρια τελούμενα άπεσκόπουν είς την μελέτην
καi έρμηνείαν τών Νόμων της Φύσεως, έξ έπόψεως φυσικης, ήθι
κης καi πνευματικης η έσωτερικης, τά δέ συμπεράσματα της
τοιαύτης μελέτης έχρησίμευον πρός μελέτην καi έρμηνείαν τών
φαινομένων της άνθρωπίνης ψυχfΊς καi της έξελίξεως τούτης είς
Πνευμα όθάνατον.
Τελικός συνεπώς σκοπός τώv Μυστηρίων ητο ή απολύτρωσις
της ψυχfΊς τών μυουμένων έκ του σκότους καi ή διαφώτησις αύ
της διό του φωτός της σωτηρίας.
Ή δλη τών Μυστηρίων διδασκαλία, άποτελουσα τμημα της
έθνικης θρησκείας, είς ούδέν άντέκειτο ούδέ συνεκρούετο πρός
την δημώδη θρησκείαν, άλλ' αντιθέτως, ώς άποτελουσα τόν έσω
τερισμόν της Άρχαίας Θεολογίας. συνεπλήρει ταύτην καi έβοήθα
είς την κατανόησιν αύτης. Γνωστου δέ δντως δτι δλοι οί όνθρωποι
δέν διαθέτουν την αύτήν ψυχικήν έξέλιξιν καi συνεπώς την κατάλ
ληλον δεκτικότητα δπως δεχθοϋν ύψηλάς αληθείας, δίχως νά πα
ρερμηνεύσουν καi νοθεύσουν αύτάς, διότι ώς καi ό Κλήμης ό
Άλεξανδρευς ελεγεν, ού παντός τό νοείν, τόν ρόλον τουτον άνε
λάμβανον τά Μυστήρια, οτινα διά της Μυσταγωγίας, της 'Ιερός
Έπιστήμης, παρέδιδον είς τους Μύστας την θείον γνώσιν, έπ·
άγαθψ αύτών καi της κοινωνίας.
Οί είς τά Μυστήρια μεμυημένοι έθεωρουντο σεβάσμιοι, όρι
στοι καi πιστοί πολίται· είς τοιουτον μάλιστα βαθμόν, ώστε οί κα
τήγοροι του Σωκράτους έλαβαν ύπ' όψιν κατ' αύτου καi τουτο τό
έπιχείρημα, δτι ούτος ήταν άμύητος τών μυστηρίων.
Οί μεγαλύτεροι. έπισημότεροι όνδρες καi τά φωτεινότερα
πνεύματα της Άρχαίας 'Ελλάδος, τά πλέον έλεύθερα τοιαυτα, συγ
καταλέγονται μεταξύ τών μεμυημένωv- ώς ό Σόλων, ό Θεμιστο
κλης, ό Άριστείδης, ό Περικλης, ό Μένανδρος, ό Αίσχύλο<,, ό Εύ
ριπίδης, ό Σοφοκλιϊς, ό Πλάτων, ό Πλούταρχος καi πληθος όλλων.
Έκ τούτου δύναται τις νά κρίνη ποίαν έπίδρασιν καi ποίαν συμβο
λήν είχαν τά Μυστήρια έπi της θρησκείας καi τοϋ πολιτισμου έν
γένει.
Είναι δέ βέβαιον δτι έκεί δπου έλειτούργησαν Μυστήρια, έκεί
άvεπτύχθη καi πολιτισμός άξιόλογος, καθόσον ταϋτα ησαν ή αν
ταύγεια του πολιτισμου.
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Διότι δι' αύτών άνεπτύχθη τό έλεύθερον τής έπιστήμης πνεϋ
μα, ή ήθική, ή θρησκεία και ή τέχνη.
'Υπήρξε δέ τούτο άναγκαία συνέπεια διότι, ώς παραδίδεται, οί
άρχαιότεροι εύρεταί τής μεταλλουργίας ησαν ο1 Κύκλωπες είς την
Λημνον, οί Κάβειροι είς τήν Σαμοθράκην, οί Κούρητες, 'Ιδαίοι Δά
κτυλοι και Τελχίνοι είς τήν Κρήτην. Άλλά και τήν καλλιέργειαν των
καρπών έδίδαξαν τά Μυστήρια· ώς δέ άναφέρει ό Ίσοκράτηs είς
τόν πανηγυρικόν του «Δήμητρας γάρ άφικομένης είς την χώραν
και δούσης δωρεάς διπάς, αϊπερ μέγιστοι τυγχάνουσι οδσαι, τούς
τέ καρπούς οϊ τοϋ μη θηριωδώς ζην ήμάς αϊτιοι γεγόνασι, την τε
λετήν, ης οί μετασχόντες περί τε τής τοϋ βίου τελευτής και τού
σύμπαντος αίώνος ήδίους τάς έλπίδας έχουσι» (Διότι δταν ηλθεν ή
Δήμητρα είς τήν χώραν και άφοϋ έδωσε διπλά δώρα, τά όποία
συμβαίνει νά είναι τά μέγιστα, δηλαδή τούς καρπούς, οί όποίοι έγι
ναν αίτία νά μήν ζούμε ώς τά θηρία, και τά μυστήρια, είς τά όποϊα
έκείνοι οί όποίοι έχουν μυηθεί έχουν γλυκείας έλπίδας διά τόν θά1:ατο και τήν αίωνιότητα).
Kai πάσα προσέτι έπιστήμη έδιδάσκετο είς τά των Μυστη
ρί½Ιν όδυτα, διότι και ό 'Ιάμβλιχος άναφέρει τάς άρχαίας τοϋ Έρ
μού στήλας, έν αiς πάσα άναγέγραπται έπιστήμη.
Ό 'Αστρολόγος έπίσης Μανέθων τό αύτό άναφέρει είς τά
άποτελεσματικά βιβλία (Ε σελ. 93).
«Έξ άδύτων ίερών βιβλίων ... και κρυφίμων στηλών, ας ι'jρατο
πάνσοφος Έρμης». Τά αύτά ύποστηρίζουν Ζώσιμος ό Πανοπολίτης
και Όλυμπιόδωρος διά τόν Ναόν τής 'Ίσιδας δτι έντός αύτοϋ
ύπηρχαν στήλαι περιλαμβάνουσαι τούς τύπους τής ίεράς τέχνης,
ένισχυμένου τοϋ ίσχυρισμοϋ τούτου και ύπό της εύρεθείσης στή
λης τής όνομαζομένης τού Μέττερνιχ, ητις είναι πλήρης μαγικών
τύπων. Άλλά και κατά τόν Γαληνόν «Έν Αίγύπτ� πάν άνακαλυ
πτόμενον ύπεβάλλετο είς την των σοφών έν γένει έπιδοκιμασίαν,
μεθ' δ άνεγράφετο όνευ τοϋ όνόματος τοϋ έφευρέτου έπί στηλών
έν τψ ίερψ φυλαπομένων».
Περί της έπιστήμης δέ τής καταχωρημένης είς τά ίερά των
άδύτων βιβλία, άναφέρει Κλήμης ό 'Αλεξανδρεύς, δστις περιγρά
φει τήν πανηγυρικην κατά τάς λειτανίας περιαγωγήν αύτών, είς
τούς Στρωματείς κατά τάς Αίγυπτιακάς Μυήσεις.

*
* *

Περί των είς τά Μυστήρια τεκταινομένων, δέν γνωρίζομεν δυ
στυχώς έπακριβώς, διότι όλίγα έχουν γραφεί περί αύτών και πάν-
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τως κεκαλυμμένως λαμβάνομεν δμως άμυδράν περi αύτών γνώ
σιν έκ τών άρχαίων συγγραφέων καί έκ τών συγγραμμάτων τών
Χριστιανών φιλοσόφων, οϊτινες ησαν μεμυημένοι είς αύτά, καθό
σον ή περί τά Μυστήρια σιγή ητο σχεδόν άπόλυτος ή δ' άνακοί
νωσις τών είς αύτά δρωμένων συvεπήγετο βαρείας κυρώσεις,
προσέτι δέ διότι, μιμούμενοι την φύσιν, ητις έν κρυπτ� καί έν σι
ΥΌ δημιουργεί, είργάζοντο καθ' όμοιον πρός αύτήν τρόπον. Ούδείς
συνεπώς έτόλμα νά γράψη περί αύτών η νά άποκαλύψη τά δρώ
μενα είς άμύητον, καθόσον έκινδύνευεν ουτος νά καταδικασθη
ύπό της πολιτείας είς θάνατον δι' άσέβειαν πρός αύτά.
Οϋτως έκινδύνευσεν ό Αίσχύλος, έπειδή ένόμισαν. δτι ύπαι
νύσσεται τι περί τών Μυστηρίων είς μίαν τραγωδίαν αύτοϋ, _πιθα
νώς ε� τον.Προμηθέα Δεσμώτην.
Διωκόμενος δέ έκ τοϋ λόγου τούτου ύπό τοϋ έκμανέvτος πλή
θους, έγονάτισεν είς τόν βωμόν τοϋ Διονύσου καί δικαιολογούμε
νος δτι δέν ητο μεμυημένος έσώθη· συνήργησε δέ είς τήν σωτη
ρίαν αύτοϋ καί ό άδελφός του Άμειvίας, δείξας είς τό πλήθος τάς
πληγάς τάς όποίας ελαβεν είς τήν μάχην της Σαλαμίνος.
Ό δε 'Αριστοτέλης κατηγορηθείς δτι έθυσίασεν είς τήν γυναί
κα αύτοϋ κατά τήν τελετ�ν τών Μυστηρίων, έκρίθη είς τό δικα
στήριον περί τούτου, άναγκασθείς νά άναχωρήση είς τήν Χαλκίδα.
Δύο έπίσης νέοι της 'Ακαρνανίας, είσελθόντες κατά τύχην η έξ
αγνοίας είς τό ίερόν της Έλευσίνος, έφονεύθησαν άνηλεώς.
Άλλα καi ό 'Αλκιβιάδης, κατηγορηθείς δτι είς τήν οίκίαν αύτοϋ
έμιμείτο τά Μυστήρια, είσήχθη είς δίκην.
Ό δέ ρήτωρ 'Ανδοκίδης είς τήν άπολογίαν του περί μυστη
ρίων, δτε είσήχθη είς δίκην, κατηγορηθείς δτι διεκωμώδει τά μυ
στήρια, άθωωθείς τελικώς, άναφέρει δτι έκ τών καταγγελθέντων
ύπό τοϋ δούλου τοϋ 'Αλκιβιάδου Άνδρομάχου ώς λαβόντων μέ
ρος είς τά τελούμενα είς τήν οίκίαν τοϋ κυρίου του μυστήρια, ό
μεν Πολύστρατος συνελήφθη καί έφονεύθη, οί δ' όλλοι κατεδικά
σθησαν είς θάνατον καi διεσώθησαν δραπετεύσαντες.
Ό δε Διαγόρας ό Μήλιος ήναγκάσθη νά φύγη έξ 'Αθηνών,
έπειδή έξηυτέλιζε τά μυστήρια παρακινών τούς 'Αθηναίους νά μή
μυοϋνται είς αύτά.
Δεν ητο δμως μόνον ή φυγή ίκανή τιμωρία, άλλ' εΤχε καί όλλα
σοβαρώτερα παρεπόμενα δεινά· διότι δεν έδέχοντο αύτόν είς οΤ
κον η είς κοινωνίαν, καί οί συγγενείς είσέτι αύτοϋ, όχι μόνον οί ξέ
νοι, ώς άνόσιον καi άφωρισμένον.
Οί δε 'Αθηναίοι έκήρυξαv δτι δστις φονεύση αύτόν θά λάβη
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ώς άμοιβήν εν τάλαντον· δστις δε τόν φέρει ζώντα θά λάβη δύο
τάλαντα.
Διότι ό νόμος περί τήν άσέβειαν τών μυστηρίων ηταν αύστη
ρότατος οί δε μηνυόμενοι έδικάζοντο ύπό τού Δικαστηρίου τών
Θεσμοθετών, δπερ άπετελεί'το έκ τών εξ θεσμοθετών, οϊηνες δ
παντες ησαν μεμυημένοι. Ή ίδία λοιπόν Πολιτεία περιεφρούρει και
ύπερήσπιζε τά Μυστήρια.
"Ηταν δε ύποχρέωσις έκάστου πολίτου νά καταγγείλη πόσον
περί τά μυστήρια άσέβειαν· ό δε δούλος η μέτοικος δστις κα
τήγγελεν άληθώς, άπελάμβανε της ελευθερίας του. Διότι ό νόμος
ώριζεν οϋτως έάν καταγγείλη τήν άλήθειαν νά έχη άσφάλειαν
ζωης, έάν δμως καταγγείλη ψευδώς νά θανατοϋται.
Έκ τούτων καταφαίνεται δτι ό δια τά Μυστήρια σεβασμός
τών άρχαίων ητο μεγάλος περί αύτοϋ δε πλεί'στα έχουν διασωθεί'.
Οϋτω ό Πίνδαρος (Περί 'Ελευσινίων) άναφέρει:
«'Όλβιος δστις ίδών
κεί'ν είσ' ύπό χθόν· οiδε μεν βίου τελευτόν,
οiδε δε διόσδοτον άρχάν».
(Μακάριος δστις ίδών τά ύπό τήν γην (είς Έλευσί'να) διότι γνωρί
ζει τό τέλος τοϋ βίου του καi τήν ύπό τοϋ θεοϋ δοθεί'σαν είς τόν
όνθρωπον άρχήν).
Ό Εύριπίδης (Βάκχαι) λέγει «"Ωι εύτυχισμένος πού είναι έκεί'
νος δστις, άφού έγνώρισε τάς τελετάς τών θεών, ζει άγνόν βίον
καi ενθουσιάζεται ή ψυχή του καi με όσίους καθαρμούς βακχεύει
είς τά όρη».
Ό Πλάτων επίσης (είς Φαίδωνα) άναφέpει «δς αν άμύητος και
άτέλεστος ές 'Άδου άφίκηται έν βορβόρ� κείσεται· ό δε κεκαθαρ
μένος τε καi τετελεσμένος έκεί'σε άφικόμενος μετά θεών οίκίσει.
Είσί γαρ ώς φασiν οί περί τάς τελετάς, ναρθηκοφόροι μεν πολλοί,
βάκχοι δε πούροι. Ο�τοι δ' είσi κατά τών έμήν δόξαν ούκ όλλοι η
οί πεφιλοσοφηκόντες όρθώς».
('Όποιος ύπάγει είς τόν 'Άδην άμύητος και άτέλεστος, θά κείται
είς τόν βόρβορον. Ό δε κεκαθαρμένος και τετελεσμένος, άφού
έλθη έκεί, θά κατοικη μετά τών θεών, διότι είναι βεβαίως, καθώς
λέγουν οί περί τάς τελετάς, πολλοί μεν ναρθηκοφόροι (δσοι φέ
ρουν νάρθηκα ητοι δάδα) όλίγοι δε οί πραγματικοί βάκχοι και αύ
τοi είναι κατά τήν γνώμην μου όχι όλλοι, άλλα οί φιλοσοφήσαντες
όρθώς). Ό 'Ομηρικός τέλος ϋμνος είς τήν Δήμητραν λέγει:
Εύτυχής έκεί'νος άπό τούς επίγειους άνθρώπους πού έχει δεί
αύτά έδώ· εκείνος δμως πού είναι άμύητος τών μυστηρίων, έκεί
νος πού δεν έχει πάρει μέρος σ· αύτά, καθώς θά χάνεται μέσα
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στά ρυπαρά σκοτάδια τοϋ "Αδη, δέν θά εχη ποτέ έκείνη τή μοιρα
πού oi θεοί άποφασίζουν νό δώσουν στούς μεμυημένους.

*
* *

Πέντε είναι τά μέρη (oi βαθμοί) της μυήσεως. Τό μέρος, τό
όποιον προηγειτοι είναι ό Καθαρμός. Διότι ή μπουσία τών Μυ
στηρίων δέν έπιτρέπετοι διά πόντος, τούς έκφράζοντος τήν έπιθυ
μίον της εiς αύτά συμμετοχής. Άλλ' ύπάρχουν έκεινοι τούς
όποίους άποκλείουν οί θεσμοί τών Μυστηρίων, ώς συμβαίνει μέ
τούς μή έχοντας καθαράς τάς χειρος, έξ αίτίας φόνου η όλλως, κοί
μέ έκείνους, οί όποιοι έχουν άσύνετον φωνήν.
Άλλά κοi ούτοί άκόμη οί μή άποκλειόμενοι, είναι άνάγκη ο
πως, πρό παντός όλλου, τύχουν τοϋ άναγκοιοϋντος καθαρμού.
Μετά τήν κάθορσιν, δεύτερος βαθμός είναι ή Παράδοσις της
τελετής.
Τρίτος βαθμός ή κολουμένη 'Εποπτεία.
Τέταρτος βαθμός, οστις άποτελει καί τό τέλος τrϊς έποπτείας,
είναι ή άνάδεσις καi r'1 έπίθεσrς των στεμμάτων, ώστε νά δύναταί
τις νά παραδίδη καί εiς όλλους τάς τελετάς, τάς όποίας παρέλαβε,
τυγχάνων του άξιώματος της δοδουχίας, η της ίεροφαντίας η τινος
όλλης ίερωσύνης Πέμπτη βαθμίς είναι ή Εύδοιμονία, ή περιγιγνο
μένη έκ της θεοφιλίας καί έκ της συνδιαιτήσεως μετά τών θεών.
Έπi του ίδίου ζητήματος ό Συνέσιος, 'Επίσκοπος ΠτολεμοΤδος,
είς Δίωνα λέγει «Λέγεται οτι ό σπόρος τοϋ Κάδμου, ριφθείς έπί
της γης, τήν αύτήν ήμέραν άνέδωσεν όπλίτας σπαρτούς μέχρι σή
μερον δμως ούδεiς μϋθος άναφέρει, δτι ώς διά μαγείας άνεφύη
σαν σπαρτοί γνώσται τών Μυστηρίων τοϋ Σύμπαντος. Διότι ή
'Αλήθεια δέν είναι πρδγμα έρριμένον ώς όχρηστον, ούδέ ούτιδα
νόν, ούδέ διά της θήρας άλωτόν. Πώς αρά γε φθάνει τις είς τήν
Άλriθειαν; "Ας προσκληθη διά τόν διψώντο τήν 'Αλήθειαν ή Φιλο
σοφία ώς σύμμαχος. Koi οί διά τήν 'Αλήθειαν ύποψήφιοι ας προ
παρασκευάζονται, δπως άνεχθώσιν, δπως άντιμετωπίσωσιν όλό
κληρον έκείνην τήν πρόοδον, της όποίος τό μήκος είναι πομμέγι
στον, παιδευόμενοι καi προποιδευόμενοι. Διότι είναι άνάγκη πρώ
τον μέν ν' άποδυθη τις τήν άγροικίαν· καi νά έποπτεύση τά μικρά
πρό τών μεγαλυτέρων· κοi νά γίνη τις μέλος τοϋ χορου, προτου
νά δαδουχήση· κοi νά δαδουχήση τις προτοϋ νά iεροφαντήση.
'Ανάγκη δηλαδή ν' άντιμετωπίση κόπους έπi πόνων. Ούδέ τά με
γάλο κοτορθουντοι όνευ της καταβολής τών σχετικών άγώνων καί
μόχθων. Τά πάντα ώριμάζουν, ποτιζόμενο διά τοϋ Ιδρώτας... ».
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Σημειοί δέ ό Όλυμπιόδωρος «Κατά τάς iεράς τελετάς προη
γούντο μεν ai πάνδημοι καθάρσεις, ήκολούθουν δ' ai άπορρητότε
ραι καθάρσεις (είς τάς όποίας δεν συμμετείχαν oi πολλοί) μετά δε
τούτος ηρχοντο αΙ λεγόμενοι συστάσεις καi έπi τούτοις al μυήσεις,
έν τέλει δέ ai έποπτείαι».
Καθόσον δ' άφορά είς την άληθη μύησιν, ώς παραδίδει ό
Θεοδώρητος, δ,τι λέγει ό iεροφάντης δεν άντιλαμβάνονται δλοι,
άλλ' oi περισσότεροι βλέπουν τά δρώμενα, oi δέ όνομαζόμενοι ίε
ρείς έκτελούν τόν θεσμόν τών Μυστηρίων καί μόνον ό iεροφάν
της γνωρίζει διά ποίον λόγον γίνονται αύτό καί είς έκείνους τούς
όποίους θό κρίνη άξίους άποκαλύπτει την σημασίαν.
Φαίνεται δε δτι είς τάς άνωτάτας της Μυήσεως βαθμίδας έδη
μιουργείτο ή κατάλληλος έκείνη άτμόσφαιρα, Ατις έφερε τάς ψυ
χός τών μυστών είς θεϊκήν μανίαν καί έκστασιν, ητις έκαλείτο
βακχεία ητοι είς φιλοσοφικήν μέθην, ή όποία έθεωρείτο παρεχο
μένη ύπό τού θείου. Διότι ώς ό Πλάτων είς Φαίδρον άναφέρει:
Δύο είναι τό εϊδη της μανίας. Ή μία έρχεται άπό τών άνθρωπί
νων νοσημάτων καί ή όλλη με την βοήθειαν τών θεών, δταν
όπαλλαγώμεν έκ τών συνήθων θεσμών. Μά τώρα τά μεγαλύτερα
καλό μός έρχονται άπό την μανίαν, ή όποία μός χαρίζεται ώς θείον
δώρον. 'Όμως τούτο άξίζει νό φέρωμεν ώς μαρτυρίαν, τό δτι άπό
τούς παλαιούς έκείνους oi όποίοι έθεσαν τά όνόματα (είς τά πράγ
ματα) ή μανία δεν έθεωρείτο κάτι αίσχρόν ιϊ έντροπή, διότι δέν θά
συνέδεαν τό ϊδιον αιΊτό όνομα μέ την καλλίστην τέχνην, δπου κρί
νεται τό μέλλον καί δέν θό την όνόμαζον μανικήν.
Kai άλλαχού είς τόν Φαίδρον λέγει:
Τρίτη ή €μπνευσις καί ή μανία, ή όποία προέρχεται απο τάς
Μούσας, άφού καταλάβει μίαν ψυχήν όγνήν καi παρθένον, διεγεί
ρουσα καί ένθουσιάζουσα αύτήν μέ ώδός καί όλλα εϊδη ποιήσεως,
ύμνούσα τά όπειρα κατορθώματα τών άρχαίων, μορφώνει τούς
μεταγενεστέρους δστις δμως δίχως την έμπνευσιν τών Μουσών
κρούση τός ποιητικός θύρας, πιστεύων δτι μέ την τέχνην του θά
γίνη διάσημος ποιητής, δίχως νό έπιτυγχάνη τόν σκοπόν του, έπι
σκιάζεται · καί αύτός καί τά ποιήματά του τά μέ σκέψιν δημιουργη
μένα άπό τό ποιήματα τών έμπνεομένων άπό τός Μούσας.
Ή μανία καί βακχεία συνεπώς έδημιούργη είς τάς ψυχός τών
Μυστών την έκστασιν καί τόν ένθουσιασμόν, δστις είναι έξαρσις
τού Διονυσιακού της ψυχής στοιχείου, ητοι άνύψωσις είς άνωτέ
ρας πνευματικός σφαίρας, ένθα ή ψυχή περιχαρής καί έλευθέρα
παθών, άντελαμβάνετο την θειότητα αύτης, ώς καί πάσης όλλης
άδελφης ψυχής, την όποίαν έσέβετο καί ήγάπα, ένώ συγχρόνως
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άπέκτα δημιουργικήν ίκανότητα προς άνωτέραν έσωτερικήν γνώ
σιν καi λύτρωσιν.

*
* *

Έξ όσων έχουν παραδοθη αί τελεταί της Μυήσεως διά τά
'Ελευσίνια Μυστήρια, ατινα καi σημαντικότερα καi πλέον έπίσημα
ησαν, περικλείοντα ώσαύτως τάς άρχος του Όρφισμου, έχουν οϋ
τως: Πρώτον οί ύποψήφιοι έμυουντο είς τά μικρά, άφιερωμένα είς
τήν Περσεφόνην κατά τόν μηνα Άνθεστηρώνα είς τάς 'Άγρας έ
ξωθεν των 'Αθηνών καi ϋστερον μετά ενα περίπου χρόνον είς τά
μεγάλα, είς τιμήν της Δήμητρας κατά τον Βοηδρομιώνα μήνα είς
'Ελευσίνα.
Ό είς τά μικρά μυούμενος έφέρετο συνοδευόμενος ύπό του
άναδόχου του, όστις ώς θετός πατήρ αύτοϋ ητο συγχρόνως καi
έγγυητής ότι ό δόκιμος ηταν όνθρωπος ένάρετος καί πιστός καi θά
παραμείνη καi είς τό έξης τοιουτος. Άφου δέ έδοκιμάζετο μέ νη
στείας καi όλλας σκληραγωγίας, ηρχετο είς έπi τούτω κατασκευα
σμένον 'Ιερόν πλησίον ποταμού κειμένου, ένθα έλούετο είς τό ϋ
δωρ του ϊνα καθαρθη άπό παντός ρύπου της προτέρας διαγωγης:
δι' αύτό δέ ό 'Ιερεύς ό έχων τήν έπιστασίαν του Ίερου έκαλεϊτο
Ύδρανός, διότι ό καθαρισμός έγένετο δι' ϋδατος.
Κατόπιν, έθυσίαζον χοϊρον θηλυκόν, όστις συμβολίζει τήν εύ
φορίαν ,ης φύσεως. Μετά δέ ταυτα ό δόκιμος ώμνυεν ότι δέν θά
άποκαλύψη τι είς άμύητον έξ όσων είδε καi ηκουσε. Τότε έγένον
το καi διάφοροι έρωτήσεις ύπό τοϋ 'Ιερέως ώς έξης: 'Έφαγες καρ
πούς; ό δέ δόκιμος άπεκρίνετο, ένήστευσα, έπιον κυκεώνα, έλα
βον άπό της κύστεως, έβαλον είς τόν κάλαθον, έλαβον άπό του
καλάθου, έβαλον είς τήν κύστην. Καί ό μέν κυκεών ητο μϊγμα κρι
θαλεύρου μεθ' ϋδατος rϊ οϊνου rϊ γάλακτος rϊ μέλιτος: rϊ τυρου καί
διαφόρων χόρτων καi μάλιστα γλήχωνος, τό όποϊον μετεχειρίζον
το ώς θρεπτικόν, rϊ δροσιστικόν, rϊ κινητικόν rϊ δυναμωτικόν, όπερ
έδωκε νά πίη ϊνα δροσισθη είς τήν Δήμητρα, ή γραία Μίσμη όταν
αϋτη ηλθεν τό πρώτον είς τήν Άττικήν, καί ή Ίάμβη είς τον οίκον
του Κελεου. Ό δέ κάλαθος καi ή κύστις έκομίζοντο μετά πομπης
κατά τάς έορτάς της Δήμητρας. 'Έπινον δέ τόν κυκεώνα οί είς τά
'Ελευσίνιο μυούμενοι είς άνάμνησιν της έπi έννέα ήμέρας περι
πλανήσεως της Δήμητρος προς άνεύρεσιν της κόρης της Περσε
φόνης, της ύπό του Πλούτωνος άρπαγείσης, καi της παρηγορίας
καί του δροσισμου ον αϋτη έλαβεν έκ της πόσεως του ποτου αύ
του. Διότι τό ποτόν αύτό, ηταν σύμβολον της γλυκύτητας, ητις διε-
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δέχετο την έκ της μυήσεως ταραχήν τών μυουμένων είς τό Μυ
στικόν δράμα της Δήμητρας καί της Κόρης.
Ό είς τά μικρά Μυστήρια μυούμενος έκαλείτο Μύστης καί η
ταν άξιος πλέον νά μυηθη καί είς τά Μεγάλα. Τά δέ Μεγάλα Μυ
στήρια έγένοντο είς την "Ελευσίνα κατά τόν έξης τρόπον.
Oi 'Ιερείς τών Μυστηρίων τούτων ησαν τέσσαρες καί ό μεν
πρώτος έκαλείτο 'Ιεροφάντης οδτος προήρχετο έκ τού γένους
τών Εύμολπιδών, ηταν ίσόβιος, ώριμος την ήλικίαν, άγαμος, μέ
λαμπρόν φωνήν, μεγαλοπρεπώς ένδεδυμένος, παρέχων την μεγα
λοπρέπειαν τού Δημιουργού της κτίσεως καί αύτός έδέχετο τούς
πρός ·μύησιν. Ό δεύτερος ώνομάζετο Δαδούχος η Λαμπαδούχος
συμβολίζων διά τών ένδυμάτων του καί της κόμης αύτού τόν
λιον. Οδτος έκαθάριζε τούς μυουμένους. Ό τρίτος έκαλείτο Έπι
βώμιος ητοι έπιστάτης τού Βωμού καί είκόνιζε την Σελήνην. Ό τέ
ταρτος ηταν ό Ίεροκήρυξ, ό όποίος ήμπόδιζε τούς μυουμένους νά
είσέλθουν ,ίς τό 'Ιερόν, έδιδεν είς αύτούς τάς άποκρίσεις ·τος
όποίας έπρεπε νά άποκρίνωνται έρωτόμενοι καί ηταν ένδεδυμένος
ώς ό Έρμης.
Ήσαν δέ ένδεδυμένοι οϋτως oi 'Ιερείς, διότι τό Ίερόν είκόνι
ζε τό σύστημα τού παντός, οί δέ βαθμοί Μυήσεως έλάμβανον τά
όνόματα αύτών άπό τών άστερισμών τού Ζωδιακού.
Ύπηρχαν έπίσης καί πολλοί άλλοι κατώτεροι ίερείς ώς καί Ίέ
ριαι, καλούμενοι Μέλισσαι διά τάς γυναίκας, προσέτι δέ καί ό Βα
σιλεύς δστις έφύλαπε την εύταξίαν της τελετής μετά τού τάγμα
τός του.
Ή Τελετή έγίνετο την νύκτα, oi δέ μυούμενοι προσ�ρχοντο
άφού ένήστευον καί παρέμεναν έγκρατείς έπί έννέα ήμέρας, έν σι
γ� καί σεβασμι;,, έστεμμένοι μέ μύρτον.
Οί στέφανοι αύτοί ώνομάζοντο 'Ίσμερα η "Ίμερο άνθη, συμβο
λίζοντες πιθανώς την σφοδράν τών μυουμένων έπιθυμίαν πρός
μύησιν, καθόσον τό iμήρομαι σημαίνει έπιθυμώ σφοδρώς. Ύπό
τούς πόδας των είχαν δέρμα ζώου προβάτου δπερ έθυσιάσθη είς
τόν Δία, διό ώνόμαζον αύτό Διός κώδιον η Διοσκώλιον, πατούντες
είς αύτό μέ τόν άριστερόν πόδα δταν έκαθαρίζοντο. Έν συνεχείι;ι
έπλυναν τάς χείρας των είς τόν Πρόναον καί άφού ώμνυον δτι θά
είπούν τά πάντα δσα έπραξαν είς τόν πρότερον αύτών βίον, έξω
μολογούντο είς τόν Ίεροφάντην.
Μετά ταύτα ό Ίεροκήρυξ άπεμάκρυνε τούς βεβήλους κράζων
«Έκάς, Έκάς, βέβηλοι», ητοι μακράν, μακράν βέβηλοι καί ηρχιζεν
ή καθαυτό Μύησις είς τόν μυστικόν σηκόν, δστις έκαλείτο μυστο-
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δάκος δόμος έκ τού δτι έδέχετο τούς Μύστας, έξ ου καί ό 'Ιερο
φάντης έκαλείτο Μυσταγωγός, ητοι ό τούς Μύστας όγων.
'Ενταύθα έγένετο νέος δρκος καί διάφοροι έρωταποκρίσεις, έξ
ών μία τών άποκρίσεων ηταν ή έξης: 'Έφαγον έκ τού τυμπάνου, έ
πιον έκ τού κυμβάλου. έφεραν τόν κέρνον, είσηλθον είς τόν vυμ
φικόν θάλαμον. Αυτά δέ ησαν άγγεία περιέχοντα καρπούς, έξ ου
καί κερνοφόρος καi κερνοφορείν.
Μετά, ηνοιγον τό Πέτρωμα, έλάμβανον τήν 'Ιερόν Βίβλον
άναγιγνώσκοντες αυτήν, πλην άγνοούμεν τό περιεχόμενον αύτης.
Ήκολούθουν έπειτα αί δοκιμασίαι, κατά τό μάλλον καί ηπον
σκληροί, κατά τήν διάρκειαν τών όποίων έπεκράτη σκότος, έπι
πτον κεραυνοί. έφαίνοντο άστραπαί, ήκούοντον βρονταί, θρηνοι
·καί όλολυγμοί καi έφαίνοντο όγρια φαντάσματα είς τρόπον ώστε
παρείχετο ή είκών τού Ταρτάρου, έν τέλει δέ έλαμπε φώς λαμ
πρότατον.
Έν συνεχείι;� άφηρούντο τά ένδύματα τού δοκίμου και περιε
ζώνυτο ουτος μόνον ζώνην έκ δέρματος έλάφου, τού ίερού ζώου
τής 'Αρτέμιδος, συμβολιζομένου οϋτως δτι ό δόκιμος άποβάλλει
τήν προτέραν διαγωγήν, ώς βέβηλον και ρυπαράν καί ένεδύετο
όλλην νέον καi καθαρόν· έπειδή τά μυστήρια έσυμβόλιζον τόν θά
νατον καi τήν άναγέννησιν.
Κατόπιν, έδιδαν εν διάδημα είς τόν μυούμενον, δστις δμως
δέν τό έφερεν είς τήν κεφαλήν, άλλά έρριπτε τούτο κατά γης και
τό κατεπάτει, ϊνα οϋτω καταδείξη τήν ταπεινοφροσύνην ώς και τήν
πρός τήν άρχομανίαν και δεσποτείαν περιφρόνησιν αύτού. Ύστε
ρον έκυπτε τήν κεφαλήν και ό 'Ιεροφάντης διά τού ξίφους ύπετί
θετο δτι έκοπτεν αύτήν, ό δέ μυούμενος έπιπτε νεκρός δηθεν,
άνεγειρόμεvος έκ νέου μετ· όλίγον, ώς άναστηθείς.
Τότε έδιδαν πρός αυτόν ένδυμα όλλον, 'Ιερόν νομιζόμενον, τό
όποίον έφύλαπεν ώς σημείον έντιμον και άποτρόπαιον παντός κα
κού. Άλλά καi τά όλλα ένδύματα αύτού, ατινα έφόρει κατά την
μύησιν. ένομίζοντο ομοίως ίερά, ώστε δταν έσχίζοντο έκ της πο
λυκαιρίας, κατεσκεύαζον έξ αύτών σπάργανα διό τά βρέφη η άφιέ
ρωναν ταύτα είς τόν Ναόν.
Μετά ταύτα ό μυούμενος είσήρχετο πάλιν είς τόν Ναόν, δστις
ηταν όλλως διεσκευασμένος και διεκοσμημένος, ώστε νό δiδη ου
τος τήν είκόνα τών 'Ηλυσίων πεδίων. Τότε ό Μύστης ώνομάζετο
Αύτόπτης καi 'Επόπτης και "Εφορος διότι είδε τά Μυστήρια ίδίοις
όμμασι καi διό τούτο τά μυστήρια ταύτα ώνομάζοντο έποπτικά και
ή μύησις αύτοψία.
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'Έπειτα ό 'Ιεροφάντης έδιδεν είς τόν μυούμενον όλίγον άρτον,
σύμβολον της Δήμητρας, έδίδασκε τά νέα αύτοϋ καθήκοντα τά έκ
της Μυήσεως άπορρέοντα, έζήτα την τήρησιν αύτών καi έψελλεν
ϋμνον πρός τόν Θεόν, τοϋ Όρφέως νομιζομένου, έκ τεσσαράκον
τα στίχων συγκειμένου.
Τέλος έψαλλαν πάντες οί 'Ιερείς καi οί μεμυημένοι άπό κοινοϋ
εύχαριστηρίους πρός τόν Θεόν ϋμνους. Μετά ταϋτα άνεγίγνωσκον
την θεογονίαν τοϋ Σαγχουνιάθωνος, έπεξήγουν τά σύμβολα τών
πλανητών καi τών άλλων άστέρων, ώς καi πάντα τά λοιπά σύμβο
λα, ώστε νά γνωρίζουν ποϋ άναφέρεται ή λατρεία καi διατί, ώς λέ
γει Κλήμης ό 'Αλεξανδρεύς, ή διδασκαλία τών μεγάλων μυστηρίων
ηταν περί παντός τοϋ κόσμου, ητοι περί της φύσεως τών όντων.
Έν τούτοις ήκούετο καί τις φωνή άόρατος, της φύσεως δηλο
νότι, βεβαιοϋσα την τών μυστηρίων διδασκαλίαν, λέγουσα τά
έξης:
«Άκούσασα τών προσευχών ύμών, πάρειμι· έγώ είμi ή φύσις
ή μήτηρ τών όντων, ή βασίλισσα τών στοιχείων, έμέ δεικνύει τό
φώς, ώστε μέ έγνώρισαν πάντα τά έθνη· οί μέν Φρϋγες μέ όνομά
ζουσι μητέρα τών θεών, οί δέ Κύπριοι Άφροδίτην, οί δέ 'Αθη
ναίοι Δήμητρα, οί δ' Αίγύπτιοι "Ισιν. Γίνεσθε δίκαιοι καi ένάρετοι,
ϊνα ζήσητε ένδόξως ύπό την έμήν ύπεράσπισιν. Μετά δέ τόν έν
δοξον θάνατον, εύρήσετε άνεωγμένας τάς πύλας τών 'Ηλυσίων
πεδίων. Έάν δέ φανητε πρόθυμοι είς την λατρείαν μου καi άξιοι
τών εύεργεσιών μου, ή ζωή ύμών έσεται πολυχρονιωτέρα της εί
μαρμένης προθεσμίας». Κατόπιν έδείκνυον πρός τούς μυηθέντας
τό σύμβολον της γενέσεως και της εύφορίας, δηλαδή τόν φαλλόν.
Μετά ταϋτα ηϋχοντο οί μυηθέντες πρός την φύσιν, λέγοντες
τόν έξης ϋμνον:
«Χαίρε Ίερά εύεργέτις τών άνθρώπων και μήτηρ φιλόστοργος,
δός άφθονα τοίς θνητοίς τά σά δώρα, έκτεινον την χαριτόβρυτόν
σου χείρα έπί τοίς δυστυχοϋσι. Χαίρε, σοί εϋχομαι, δύναμις θεία,
ην τιμώσιν οί ούράνιοι θεοί και τρέμουσιν οί καταχθόνιοι, την τά
ξασαν τάς κινήσεις τών ούρανίων σωμάτων, την τρέφουσαν τό
φώς τοϋ 'Ηλίου, την διοικοϋσαν τό παν, την βασιλεύουσαν μέχρι
τοϋ Ταρτάρου. Σύ λαλείς καi τά άστρα άποκρίνονται, οί θεοί χαί
ρουσιν, οί καιροί συνεπακολουθοϋνται, τά στοιχεία ύπακούουσιν,
οί άνεμοι τρέχουσι, τά νέφη συνεγείρονται, τά φυτά βλαστάνουσι,
τά θηρία κατοικοϋσιν είς τά όρη, οί όψεις κρύπτονται, και πάντα
σοί ύπακούουσι. Τις δύναται ύμνησαι άξίως την σήν μεγαλοπρέ
πειαν, ην βλέπω άείποτε, θεωρών τάς μεγαλουργίας σου; Ζήτω ή
Ίερά σου είκόνα άείποτε είς τό βάθος της καρδίας μου».
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Τοιαύτη ητοv ή είς τό Μυστήρια μύησις, μηδέvα ϊχvος είδωλο
λατρείας έμπεριέχουσα εi μή όληθη λατρείαv καί σέβας πρός τόv
'Ένα καί Μοvαδικόv Δημιουργόv καί Κτίστηv τού Κόσμου, ώς
Άπρόσωποv Καθολικόν Λόγον θεωρούμεvοv.
Την δέ διδασκαλίαv τώv Μυστηρίων ήκολούθησαν οί Πλατω
νικοί καί Νεοπλατωνικοί, οί Μαθηταί, οί 'Απόστολοι καί οί Εύαγγε
λισταί τού Ίησού Χριστού, ώς τούτο έπαρκώς έrτιβεβαιούv ό Θεο
δώρητος, ό Κλήμης ό 'Αλεξανδρεύς, ό 'Ωριγένης, ό Διονύσιος ό
'Αρεοπαγίτης καί ούτός ό ίερός Αύγουστϊνος, παροτηρώv δτι τό
δόγματα τού Πλάτωνος, δέv ησαν διάφορα των τού Χριστού.
Καί τούτο ύπηρξε φυσικόν έπακόλουθοv της ρώμης καί της
έλευθερίος τού 'Ελληνικού Πνεύματος, τού έκ τώv Μυστηρίων
έκπηγάσαντος, όπερ παρήγαγε την Φιλοσοφίαν, ητις ώς φωτοβό
λος άστήρ κατηύγασε τήv άνθρωπότητα πάσαν, ώς δέχονται καί
διακηρύπουv απαντα τό φωτεινό πνεύματα άπαvταχού του κό
σμου.
Δυστυχώς δμως ιi άμάθεια, ή μισαλλοδοξία, ό φανατισμός,
πολλάκις δέ καί ή έξ αύτώv άπορρέουσα μωρό άντίδρασις, ή όφει
λομέvη εiς την άvικανότητα της κατανοήσεως τώv ύψηλώγ δογμά
των της 'Αρχαίας Έλληvικης Θεολογίας έκ μέρους άσθενών πνευ
μάτων, έκαλλιέργησαν την ψευδη καί όδικον πίστιv, δτι οί Άρχαϊοι
'Έλληνες ύπηρξαv κατ· έξοχήv είδωλολότραι, έμπnδίζοντες ταύτα
τό πνεύματα δπως έμβαθύνουv εiς τό μεγαλείον
; Έλληνικης
Πνευματοδοξίας.
Ό Σπυρίδων Νάγος έλεγε: «Ή 'Ελληνική Θρησκεία έν τψ
συνόλ½J της άποτελεϊ εν μεγαλούργημα. 'Απασχολείται επιμελώς οχι
μόνον μέ τό πνεύμα καί μέ τός λειτουργίας αύτού, άλλό καί μέ τήv
Φύσιν καί την δημιουργίαν τού κόσμου. Αί ένvοιαι της άρχαίας
· Ελληvικης Θρησκείας, αί άποκαλύπτουσαι δι' άλληγορικών παρα
στάσεων την ϋπαρξιv, την γενεολογίαv, τό φύλον, τός iδιότητας,
τός σχέσεις καί άντιθέσεις τώv Θεών, παρέχουν πλήρη καί λεπτο
μερή άπεικόνισιν τών σταθμών της έξελισσομένης κατά τούς
θείους νόμους ούσίας της Φύσεως, έκ της όποίας έρχεται εiς τό
εiναι της ενεργείας του τό πνεύμα αύτης... Άλλα διό νό κατανοη
θη αϋτη πρέπει vό μελετηθούν πρότερον ή δλη Φύσις καί οί λει
τουργούντες νόμοι της .. Ή δέ άδυνομία αϋτη ώδήγησε τούς πα
ρερμηvευτός της Έλληvικης Θρησκείας εiς την διατύπωσιν σκέ
ψεων αύτόχρημα άκολάστων».

**************
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CO κίνδυνος της πυρηνικής
καταστροφης
97 βραβεία Νόμπελ τών θετικών έπιστημών έπισημαίνουν σέ
διακήρυξή τους, γιά μιά άκόμη φορά, τούς κινδύνους πού διατρέχει
ή έπιβίωση της άνθρωπότητας μέ τό σημερινό ξέφρενο κυνήγι
τών πυρηνικών έξοπλισμών καi κάνουν έκκληση:
Πρός τά μέλη της Παγκόσμιας έπιστημονικης κοινότητας νά δε
χθούν ύπευθυνότητες καi νά δραστηριοποιηθούν άμεσα γιά την
άποτροπή τού πυρηνικού πολέμου.
Πρός δλες τiς Κυβερνήσεις τού Κόσμου νά βρούν μιά άποτελε
σματικη διεθνή συμφωνία πού νά στοχεύει στην έκμηδένιση
της πιθανότητας νά γίνει πυρηνικός πόλεμος καi στην άποτροπη
τού κινδύνου πού συνεπάγεται γιά τόν πολιτισμό όrτοιαδήποτε
χρήση Πυρηνικών δrτλων.
Πρός δλους τούς λαούς νά ύποστηρίξουν όποιαδήποτε μέτρα
άπομακρύνουν τό πυρηνικό μένος πού άπειλεϊ την έπιβίωση της
άνθρωrτότητας.
Στην διακήρυξη τους οί 97 έπιστήμονες τονίζουν πώς μιά
συμφωνία άφοπλισμού φαίνεται νά είναι τόσο μακρυά δσο ποτέ
άλλοτε, ένώ άντίθετα τά δπλα μαζικής καταστροφής πολλαπλασιά
ζονται καi μερικοί ήν,έτες κρατών φαίνεται νά δέχονται έπικίνδυνες
δσο καi παραπλανητικές ίδέες, δπως έκείνη τού «περιορισμένου»
πυρηνικού πολέμου καi τού πυρηνικού πολέμου πού είναι δυνατό
νά «κερδιθεi». · Η κατάσταση αύτη χειροτερεύει μέ τη μεταφορά
πρός τiς χώρες τού τρίτου κόσμου της στρατηγικής άντιπαράθεσης
τών μεγάλων δυνάμεων καi μέ την άτέλειωτη άλυσσίδα τών πολέ
μων άνάμεσα σέ μικρά κράτη πού γίνονται άπό τό δεύτερο παγκό
σμιο πόλεμο καi μετά. Ό κόσμος συνεχίζει νά προχωρεί μέ δλο
καi πιό γρήγορους ρυθμούς πρός την ϋστατη κρίση άπ' δπου δέν
ύπάρχει έπιστροφή.
'Όσο τά πυρηνικά δπλα θά έξακολουθούν νά παραμένουν στά
όπλοστάσια καi ό άριθμός τών κρατών πού τά κατέχουν ν' αύξάνει
άπό την άπουσία άποτελεσματικών μέτρων γιά τη μη διάδοσή
τους, ή άνθρωπότητα θά έξακολουθεί νά ζεί στό χείλος της παγ
κόσμιας καταστροφής.
Καi οί 97 έπιστήμονες συμπληρώνουν. Άπό τiς μελέτες πού
έχει κάνει γιά πολλά χρόνια ή κίνηση Pugwash πάνω στά προβλή-
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ματα αύτά έχουμε άπόλυτα πεισθεί πώς ό άφοπλισμός είναι τεχνι
κά δυνατός αύτό πού λείπει είναι ή πολιτική βούληση. Ό καθολι
κός πυρηνικός άφοπλισμός καi μακροπρόθεσμα, ό άφοπλισμός άπό
χημικά, «συμβατικά» καi αλλα δπλα, πρέπει νά παραμείνει ό κύριος
στόχος μας. Στό μεταξύ δμως, πρέπει νά άγωνιστουμε μέ δλες τiς
δυνάμεις γιά νά στηθεί ενας σταθερός καi παγκόσμια άποδεκτός
φραγμός στη χρήση τών πυρηνικών δπλων. 'Όπως δηλώνει μέ έμ
φαση ό 'Ιατρικός κόσμος, οί ύγειονομικές ύπηρεσίες καi έγκατα
στάσεις μιας χώρας δεν φτάνουν γιά νά βοηθήσουν τά θύματα
πού θά ύπάρξουν άπό τό βομβαρδισμό μιας μόνο μεγαλούπολης
μέ μιά μεγάλη πυρηνική βόμβα.
Τά κράτη δλου του κόσμου καi ίδιαίτερα οί όνομαζόμενες πυ
ρηνικές δυνάμεις πρέπει νά παραδεχτοCίν τό όπλό γεγονός δτι τά
πυρηνικά δπλα δέν μποροCίν νά χρησιμοποιηθοCίν ώς μέσο γιά την
έπίλυση όποιασδήποτε μεταξύ τους διαφορας καi δτι ή χρήση ένός
πυρηνικοCί δπλου σέ μιά σύγκρουση είναι πράξη αύτοκτονίας πού
μπορεί νά φέρει την έξολόθρευση τόσο τών άνταγωνιστών δσο
καi ένός μεγάλου μέρους του ύπόλοιπου κόσμου.
Τά σημερινά τερατωδώς ύψηλά έπίπεδα πυρηνικών δπλων
πού βρίσκονται σέ άντιπαράταξη πρέπει νά έλαπωθοCίν δσο γίνε
ται γρηγορότερα. Γιά νά σταματήσει ή σημερινή αϋξηση τών έξο
πλισμών πρέπει πρώτα νά σταματήσει ό άνταγωνισμός. Αύτό
άπαιτεί ενα πάγωμα τών σημερινών πυρηνικών δπλων, ένέργεια
πού προσφέρει ενα άποτελεσματικό τρόπο γιά νά άρχίσει ή ούσια
στική διαδικασία του πυρηνικοCί άφοπλισμοCί. Στό πάγωμα τών πυ
ρηνικών δπλων θά πρέπει να συμπεριληφθεί καi ή άνάπτυξη της
τεχνολογίας γιά νέα δπλα, πού είναι κύριος παράγοντας στη τρο
φοδότηση του ξέφρενου άνταγωνισμοCί σέ μοντέρνα δπλα καi σέ
συστήματα μαζικης καταστροφης.
Στiς σημερινές περιστάσεις πού βρίσκεται ή άνθρωπότητα, ή
προειδοποίηση πού ηχησε τόσο εϋγλωτα πρiν 2 7 χρόνια στό Μα
νιφέστο Ράσσελ-Αϊνστάϊν, γίνεται πιό επείγουσα: «Μπροστά μας
βρίσκεται, αν τό διαλέξουμε, συνεχής πρόοδος στην εύτυχία, τή
γνώση καί τή σοφία. Θά διαλέξουμε άντ' αύτών τό θάνατο, γιατί
δέν μποροCίμε νά ξεχάσουμε τiς φιλονεικίες μας; Κάνουμε έκκληση
ώς άνθρώπινα όντα σέ άνθρώπινα όντα. Θυμηθείτε την άνθρώπι
νη φύση σας καi ξεχάστε τά ύπόλοιπα».
Kai καταλήγουν. 'Υπάρχει άκόμη χρόνος νά διαλέξουμε, άλλά
ό χρόνος αύτός γρήγορα έξαντλείται. Την διακήρυξή τους οί 97
έπιστήμονες κάτοχοι βραβείων Νόμπελ (51 'Αμερικανοί, 20 'Άγ
γλοι, 6 Ρώσσοι, 5 Γερμανοί, 4 Γάλλοι, 4 Σουηδοί, 2 'Ελβετοί, 1
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Αύστραλός, 1 Καναδός, 1 'Ιρλανδός, 1 'Ολλανδός καί 1 Πακιστα
νός) έδωσαν στήν δημοσιότητα μέ τήν εύκαιρία της 25ης έπετείου
άπό της 'Ιδρύσεως της Διεθνούς κινήσεως Pugwash, στό πλαίσια
τού έτήσιου συνεδρίου της πού έγινε άπό 26 �ως 31 Αύγούστου
στην Βαρσοβία.
Ή κίνηση Pugwash ίδρύθηκε πρiν 25 χρόνια, ϋστερα άπό τό
περίφημο Μανιφέστο τών Ράσσελ - Άϊνστάϊν, έκφράζει την συ
νειδητοποίηση άπό μέρους τών έπιστημόνων τού κοινωνικού καi
τού ήθικού τους καθήκοντος καi άποτελεί ενα μέσο έπικοινωνίας
μεταξύ έπιστημόνων 'Ανατολής καi Δύσης καi ενα φόρουμ γιό ά
τυπες άλλό πολύ έμπεριστατωμένες συζητήσεις σέ πολύ άμφιλε
γόμενα θέματα πού σχετίζονται μέ τό μεγάλα προβλήματα πού
άπασχολούν την άνθρωπότητα.

Τό περιοδικό έλεuθέρας σκέψεως

Δραγατσανίου 6, Τηλ. 324.6837, ώραι 9,30-12,30
πλήν Σαββάτου
Dι τόμοι 1956 - 1970 �χουν
Έχουν δμως έκδοθή έπιλογαί
Τόμος έπιλογης περιεχομένων
Τόμος έπιλογης περιεχομένων
Τόμος έπιλογriς περιεχομένων

έξαντληθεί.
περιεχομένων τόμων, ώς έξης:
τόμων τριετίας 1956 - 1958
τόμων τριετίας 1959 - 1961
τόμων τετραετίας 1962 - 1965

· Εκαστος τόμος έπιλογης, δεμένος δρχ. 400
Τόμος έπιλογης πενταετίας 1966 - 1970 δεμένος δρχ. 500
»
»
»
» χαρτόδετος δρχ. 400
»
Οί τόμοι 1971 - 1976, χαρτόδετοι, !Ξκαστος δρχ. 250
ΟΙ τόμοι 1977 - 1982, χαρτόδετοι, �καστος δρχ. 300

ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1982 Δραχμές 400
ΣΥΝΔΡΟΜΗ 1983 Δραχμές 400
Έθελοντικώς Δραχμές 500
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�Η πρόσβαση πρός το Θείο
Ό άνθρωπος στό βάθος του
διαπνέεται άπό δύο στοιχεία,
την «έλευθερία βούλησης» καi
την «άγάπη», στοιχεία πού, πέ
ραν τών όλλων μυστικών σχέ
σεων, έχουν τή δυνατότητα, μό
κι όναγκαιότητα, της συνύπαρ
ξης, δηλαδή έχουνε μιό τέτοια
αύτοματική έλαστικότητα, πού
ή έξαρση του ένός συσπειρώνει
κατά μία έννοια κι άρχή τό άλ
λο.
'Έχει ό όνθρωπος έλευθερία
βούλησης γιό νό κινηθεί κ' έχει
άγάπη γιό νό μην άπωλεσθεί.
'Έχει μέσα του τό Θείον, χωρίς
νό είναι Θείον.
Ό πυρήνας αύτός άγάπης, ο
σο δεσμευμένος καi νό είναι
όπό τό μονωτικό της ϋλης,
έκπέμπει όλλοτε πιό πολύ. όλ
λοτε πιό λίγο, άλλοτε πιό αραιό
καi σπάνια. όλλοτε πιό συχνό
και διαρκέστερο.
Στό στάδιο αύτό της όπελευ
θέρωσής του, ό όνθρωπος έχει
άνάγκη καi μιας όλλης βοή
θειας. Ή έξωθεν αύτή βοήθεια
είναι ή ά π ρ ό σ ω π η 'Αγάπη
του Θεού, πού διαπερνό, δια
κλαδώνει καi δικτυώνει, θερ
μαίνει, προστατεύει κ' έργάζε
ται γιό τό πάντα κατ' όγνωστο
κι άσύλληπτο νόμο. Ή 'Αγάπη
αύτή διαρκώς έκπέμπεται η, ϊ-

σως ακριβέστερα, αίώνια ένυ
πάρχει καi κατά τό ποσοστό κ'
έκταση πού συμπάλλεται άπό
την έκχυόμενη ύπό του συγκε
κριμένου άνθρώπου άγάπη, γί
νεται εκάστοτε π ρ ο σ ω π ι κ ή ,
ένενεργεί δηλαδή, φορτίζει αύ
τήν (την έπi μέρους) καi τή διά
θεση έκροης της άναλόγως,
άφίνοντας έτσι άδέσμευτη καi
τήν έλευθερία βούλησης του
άνθρώπου αύτοCι. Αύτό (αύτές
δηλαδή οί επαφές Θείας καi κα
τά συγκεκριμένο πυρήνα άγά
πης) έπαναλαμβάνεται μέχρι
τόν χρόνο έκ6νο πού ό έκτος
του άνθρώπου σπινθήρας άπε
λευθερωθεί, γίνει δηλαδή βού
ληση κι άγάπη μιό άδιαίρετη
κατάσταση, όπότε πλέον κινεί
ται άπεριόριστα μ' έκτυφλωτική
λάμψη στό χείμαρο αύτό του
ρεύματος η αίώνιας, οπως άλ
λιώς θό λέγαμε, κατάστασης
φωτός πού λέγεται 'Αγάπη του
Θεού, φορτίζεται καi φορτίζει
άδέσμευτα, πληροCιται μέσα σ'
Αύτή.
Κατ' έσωτερική θεώρηση ό
άνθρωπος πρέπει ν' άπαλλαγεί
άπό τόν κραδασμικό ρυθμό της
Ολης, ν' άποδεσμευθεί, νό γίνει
έτσι έλεύθερος γιό όριστική
μεταπήδηση σέ νέους κόσμους,
σέ νέα έπίπεδα συνειδητότη-

42

ΙΛΙΣΟΣ

τας. Καi αυτο, κατ· άρχάς έπι
τυγχάνεται προσπερνώντας τή
λεπτομέρεια (πηγή των διαφο
ρών) καi τό έπουσιώδες. Θά
πρέπει ν· άρχίσουμε λοιπόν νά
βαδίζουμε σταθερά τό δρόμο
γιά την κατανόηση αύτης της ϊ
διας της ζωής, αύξάνοντας συ
νεχώς την πίστη μας στiς άτο
μικές μας δυνάμεις, καi στην
έσωτερική μας θεότητα. Ό
δρόμος αύτός δεν περνάει μέ
σα άπό τή συγκριτική άξιολόγη
ση κι άνταγωνιστική διάθεση
(δπου κι αν αύτή κατευθύνε
ται), γιατί κάθε τέτοια θέση εί
ναι άτόπημα καi ούτοπία πού
μάς απομακρύνει άπό την άτρα
πό καi την άλήθεια. Περνά δ
μως μέσα άπό τόν ϊδιο μας τόν
έαυτό, τόν όποίον όφείλουμε
κάθε στιγμή ν· αντιμετωπίζου
με, κάθε στιγμή νά τόν προ
σπερνούμε, άφίνοντας πίσω κ·
ενα μέρος του, γιά νά φθάσου
με τελικά σ· ενα χώρο δπου τί
ποτε άπό τά γνωστά δεν θά
τόν προσβάλλει, σε μιά άσκία
στο παρουσία, άσκίαστο φως
καi δημιουργική λαμπρότητα.
'Έτσι θά μπορούμε νά πούμε
πώς έχουμε τή δυνατότητα
πρόσβασης πρός την άλήθεια,
την αλήθεια πού δεν είναι λογι
κή καi τή σοφία πού δεν είναι
σκέψη καi λόγος. Θά πρέπει
έδώ νά σημειωθεί δτι:
α') Πέραν των δύο πιό πάνω
άναφερθέντων (κατά πυρήνα)
στοιχείων,
της «έλεύθερης
βούλησης» καi της «άγάπης»,
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θά πρέπει νά φαντασθούμε κ'
ενα «Χ» στοιχείο - ας τό όνο
μάσουμε όδηλο «ένεργό πνευ
ματικότητα» - πού άναπνέουν
αύτά κι αύτό έμβιοί σ· αύτά· καi
είναι τό ενα καi τό όλλο κι δλα
ενα κατ· ούσία κι άδιάσπαστα.
β') Ή «έλευθερία βούλησης»
όδηγεί τελικά διά μέσου της
«αγαπης» στην «'Ελευθερία»,
στην έξαγιασμένη αύτή κατά
σταση συνειδητότητας κι αύτο
ματικης λάμψης καi φωτός, πού
είναι κατ· ούσία ταύτιση αυτών
των δύο στοιχείων.
Ή «'Ελευθερία» είναι ή αλή
θεια καί, (κατά πηγή) ή μελλον
τική «δ ό ξ α» του άνθρώπου, ή
«έλευθερία βούλησης» καi ή
«άγάπη» ό πυρ:_νας, ή θεία ού
σία · πού ύπάρχει μέσα μας, τό
πνεύμα πού μάς ζωοποιεί καi
πού «προώρισεν ό Θεός π ρ ό
των α i ώ ν ω ν εiς δόξαν ήμών».
γ') Αύτός ό ϊδιος ό Θεός δεν
έχει καi · δεν πρέπει νά έχει
άνάγκη παρακλήσεων καi «δεή
σεων» γιά νά δεί καi συγκινη
θεί, νά διεγείρει την 'Αγάπη
του καi ν· άσκήσει πρόνοια κ·
έπιείκεια. Ή άγάπη Του είναι έξ
άρχης δεδομένη κι δ, τι σχετικό
πρός αύτήν έπακόλουθο. Πέραν
δε του Καθολικού Νόμου της
'Αγάπης, ύπάρχουν κι όλλοι, έπi
μέρους νόμοι, δπως π.χ. ό του
«κάρμα» [«δσοι ήρορτίασαν
άνομίαν καi έσπειραν άσέβειαν,
θερίζουν αύτάς» (Ίώβ-Δ8),
«Μή πλανάσθαι ό Θεός δεν έμ-
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παίζεται· έπειδή δ,τι δν σπείpΙJ
ό άνθρωπος τούτο καί θέλει
θερίσει» (Γαλάτ. ΣΤ7), <<μάχαι
ραν έδωσες, μάχαιραν θά λά
βης»] καί ό άλληλένδετος αύ
τού της «μετενσάρκωσης». '"Η,
πάλι, ό νόμος κοινωνίας κι άλ
ληλοεπίδρ αση ς τών ψυχών
άδιακρίτως - σύνδεση «τηλε
παθητική» η «τηλαισθητική» δν
θέλουμε νά χρησιμοποιήσουμε
κάποια όρολογία γιά τό έμφα
νέστερο αύτης της έκδήλωσης
-, κοινωνίας αύτόματης, κατά
κάποιο φυσικά λόγο κ· έκταση,
πού πολλές φορές γίνεται άντι
ληπτή, η άκόμη ένσυνείδητης
καί παράλληλα προκαλούμενης
(π.χ. έπίκληση, προσευχή, έκχυ
ση άγάπης η κι όποιουδήποτε
έντονου συναισθήματος).
Ή άτομική άνοδος, πρέπει
νά γίνει πίστη μας αύτό, άλλο
αν άδηλα. δέν είναι καθόλου
άσχετη, άποκομένη κι άσύνδετη
μ· αύτή τού συνόλου, πληρού
ται δέ μέσω αύτης. 'Αλλήλων
τά βάρη βαστάζουμε κι δλοι έ
χουμε μετοχή κ· εύθύνη. Τίποτε
δέν συντελείται κρυφά, τίποτε
τελείως άποκομένα καί μονό
πλευρα στό δρόμο μας γιά τό
φώς καί την άλήθεια. Είναι κι
αύτό μιά άόρατη, μιά μυστική
διασύνδεση καί διήθηση, μιά
νότα πρόνοιας κι άγάπης τού
Θεού, ένα δώρημα συνδεδεμέ
νο μέ τό σύνολον της Δημιουρ
γίας καί την άμετάβλητη ούσία,
μιά νότα στό πλαίσιο της
«έλεύθερης βούλησης».
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δ') 'Υπάρχει μιά διαδοχή, μιά
ίεραρχική κλιμάκωση στην άνο
δο τού άνθρώπου, μιά σειρά
κτήσεων άπαράβατα διαδοχι
κών κι άλληλένδετων: 'Από την
«Α ύ τ ό γ ν ω σ η» (μέ συνανα
πνέον στοιχείο τnv Ταπείνωση)
καί «Γν ώ σ η» στην «'Α γ ά π η»
(την "Ελευθερία) κι άπό την
άγάπη στη «ΣΟΦΙΑ».
Ή «γνώση» δέν. είναι «σο
φία». μά ή αίσθηση της πραγ
ματικης θέσης-άξίας πού έχει
τό κάθε τί. Ή σοφία είναι κάτι
πέρα άπό τή γνώση· είναι ή
πρόσβαση πρός την άλήθεια,
την άλήθεια πού δέν είναι λογι
κή, πού δέν είναι θέση καi λό
γος.
Μέ την άγάπη, τή μόνιμη,
την όλοκληρωμένη, την πλήρη
άγάπη συμπλέεις έν Θεώ. Ή
άγάπη δέ αύτή, δέν είναι αύτό
πού λέγεται άγάπη πρός τόν
Θεό καί ή δεύτερη αύτή δέν εί
ναι άπαραίτητ9 συστατικό της.
'Έρχεται δμως σάν μιά κατά
σταση άκολουθίας, έστω κι αν
ϊσως άκόμη όχι τόσον καθορι
στικά συνειδητης.
ε') Ή αύτοματική κι άμετακί
νητη θέση της έκπόρευσης
«'Αγάπης» (Πρόνοιας), της Συμ
παντικής αύτης διάχυτης κατά
στασης «άπρόσωπης» 'Αγάπης,
δέν ύποδηλώνει κι άπομάκρυν
ση άπό την έννοια τού Βιβλικού
Θεού κι άπό την τελείως προ
σωπική έπαφή μέ τόν «Πατέ
ρα». Μόνον πού μιά τέτοια κοι
νωνία ένσυνείδητη καi καθα-
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ρώς προσωπική δεν μπορεί νό
συζητηθεί τώρα, ϊσως οϋτε πο
λύ πιό πέρα άκόμη άπό κάθε
εϊδους ύποτιθέμενης η κατά
διαίσθηση όραματιζόμενης συ
νειδητότητας. Γιό κάθε τέτοιου
εϊδους επαφή θό πρέπει νό έ
χουμε άσκίαστο παρουσία,
άσκίαστο φώς, δημιουργική αύ
τοματική λαμπρότητα.
Κι ός έλθουμε μ' όλλη έκ
φραση στην κατά τό δυνατόν
συμπληρωματική
άνάλυση
θέση αύτών πού πιό πάνω εί
πώθηκαν:
Βλέπεις παραδείγματος χάρη
τούς άνθρώπους μέ τό πρίσμα
πού θέλεις, ένώ δεν πρέπει νό
θέλεις γιά νό μπορείς. Ή άγάπη
δεν έχει πρίσμα καi θέλω.
Άπό τή στιγμή πού ενα
πράγμα τό κοιτάς άπό κάποιο
πρiΌμα, διαπράπεις άμάρτημα
(σφάλμα) πρός τόν έαυτό σου
καi τό βλεπόμενο, γιατί διαθλάς
τό πράγμα. Κάθε διάθλαση δη
μιουργεί άτέλεια τού βλεπόμε
νου (κατ· έπέκταση δέ καi την
ψευδαίσθηση κ· έννοια τού κα
κού), πού δεν είναι ποτέ αύτό
πού νομίζεις έσύ πώς βλέπεις,
πού (αύτό) δεν είναι τίποτε άλ
λο παρά άπαύγασμα της άνάλυ
σης. Κάθε άνάλυση δημιουργεί
παραισθητικώς άγάπη η μίσος η
κι άδιαφορία, πάντως θέση καi
είναι αύτόματα έξάρτηση άπό
τό ΕΓΩ· κάθε δέ άγάπη άπ' αύ
τό (τό έγώ) μός άποσυνδέει
όπό την άγάπη πρός τό ενα την {νότητα -. πού είναι άπό
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τή φύση της χωρίς στίγμα,
άγιασμένη κι· άσύλληπτα σοφή.
Βλέπω ενα όνθος. Αίσθάνο
μαι την όμορφιά του, την άφή
του κι ο.τι όλλο σχετικό. 'Έχω .
μ· αύτό δλα μάθηση τού άν
θους, δεν έχω «γνώση» τού
άνθους. Δεν έχω γνώση γιατί
ύπακούω στη λεπτομέρεια, στό
φαινόμενο· βλέπω αύτό πού
δεν είναι όλλο παρά διάθλαση,
άναγκαστική διέξοδος, πολλα
πλότητα, προβολή κάποιας μυ
στικής άξίας πού έκείνο κρύβει,
άξίας πού είναι άμετάβλητη καi
αίώνια.
Ή γνώση είναι κότι πέραν
τοίί «έξ άφορμης», κάτι πέραν
άπ' αύτό· είναι ενα άκρόασμα
πού έχει ενα καi τόν αύτό στην
ούσία του ηχο, μιό μουσικότητα
θεϊκή. Καί τέτοια μουσικότητα
έχει τό κάθε είδος, άσχετα όν ή
έκδήλωσή του δεν άγγίζει την
άκροαματικότητά μας. Αύτή εί
ναι, δσο γήινα μπορεί νό έκ
φρασθεί, ή «Γνώση», ή γνώση
πού είναι διαστολή, έπέκταση
της Αύτόγνωσης, έπακόλουθη
μό καi συντρέχουσα μ' αύτή. Ή
αύτόγνωση κατ' έκταση θό
μπορούσαμε νό πούμε, �ν μπο
ρούμε .νό τό πούμε, είναι μιό
περιορισμένη γνώση, δπως ή
γνώση μιό περιορισμένη (τμή
μα, άχτίδα) σοφία.
Ή αϊσθηση της πραγματικής
θέσης-άξίας, της ούσίας τού
«καθετί» δεν είναι τόσον εϋκο
λη, κι δσο ψηλό νό βρίσκεσαι
δεν μπορείς άπόλυτα νό τή
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συλλάβεις ιϊ έστω νά τή συγ
κρατήσεις, έφόσον έχεις - έ
στω κι αν όχι τόσον προβολή περιβολή έγκόσμια.
Πάντως, τό ενα (άrτ' ολα τό
rτιό rτάνω) είναι rτίσω όrτό τό
όλλο καi τό καθένα όλοκληρώ
νεται μέ τό όλλο καi τά πάντα
μετουσιώνονται όrτό την όγάπη
σ· όγάπη. Kai «όγάπη» ύrτάρχει
σόν είναι άγάπη πρός τό καθε
τί· καi «τό καθετί» δέν είναι τό
συγκεκριμένο καί δέν όπορρέει
όπ' τό συγκεκριμένο. Κι αύτή ή
όγάrτη όναβλύζει μέσα όrτό τή
σιγή του έαύτου μας αύτή δέ ή
σιγή είναι κι ό μυστικός, ό άγια
σμένος, ό μόνος δρόμος πού
όδηγεί σ· αύτή. Γι' αύτό ταπεί
νωση ίΌον αύτόγνωση κι αύτό
γνωση δέν χωρεί χωρίς ταπεί
νωση· τήν ταπείνωση έκείνη
rτού τελικά μεταβάλλεται σέ μια
ηρεμη αύτοματική αϊσθηση, μιά
διάχυτη έκροή rτού δέν είναι
όγχος, ύrτοτέλεια, μνήμη, θέση
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rτροσωrτική. άλλα μιό όκτινοβο
λουσα γαλήνια δύναμη, μιό
όσύλληrττη έσωτερική έλευθε
ρία.
Ή «Γνώση» δέν είναι «Σο
φία». Ή «Σ ο φ ί ω. όκριβέστε
ρα, rτληρουται σέ κάποιους όλ
λους χώρους συνειδητότητας,
σ· όλλες διαστάσεις έrτέκεινα,
rτού μεθίσταται κάποτε ό όν
θρωrτος, ό καταξιωθείς καi πλη
ρωθείς μέ πάντα τό rτιό rτάνω
όνθρωrτος. Ή «Σοφία» θό μrτο
ρουσε νά είrτωθεί rτώς είναι ή
πρόσβαση rτρός τήν «ό λ ή8 ε ι ο». τήν όλήθFια πού όνα
rτνέει σέ κάποιο όνυrτοψίαστο
Πρώτο Νόμο του Θεου. rτού ζεί
τήν ο ύ σ ίο , καi rτού οί έrτί μέ
ρους «γνώσεις» είναι έννοιες
αύτης. Τό νόμο φώς rτού έμβιοϊ
μέσα σέ δλ' αύτό κ\Jί είναι rτιό
rτόνω κ· έξω όrτ' αύτό κ�ί rτού
θό μrτορουσε κανείς νό όνομά
σει «ζωοποιό όβασίλευτη πλη
ρότητα».

.
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ

�Ο Πείσμων
Έλάπωμα μεγάλο, 'Αδικαιολόγητο, 'Αχαρακτήριστο.
Νά είσαι πείσμων. Και νά προσπαθης νά έπιβάλλεσαι θεμιτά καi
άθέμιτα.
Νά είσαι ίσχυρογνώμων και ταυτόχρονα άναιδής.
Νά μήν ύπολογίζης τό συνομιλητή σου.
Νά προσπαθης μόνον έσύ νά έπιπλέης καi νά κυριαρχης.
'Αχάριστος και άνικανοποίητος.
Νά ένδιαφέρεσαι μόνον γιά την προσωπική σου έπιτυχία καi εύτυ
χία.
Νά άγνοης ολους. Καί πρισματικά νά έπιδιώκης την άνύψωσή σου.
Περιφρόνησις του συνόλου. 'Ικανοποίησις του έαυτου σου.
Μεγάλο πάθος, μεγάλο έλλάτωμα.
'Όλοι οί όλλοι θεωρουνται μηδέν. Δέν σκέπτεσαι μόνον παρά πώς
νά κυριαρχήσης καi νά έπιβληθης έσύ.
Και τό πείσμα σου αύτό όδηγεί άδικαιολόγητα στό
βάρβαρο της καταστροφής.
Γιατί ό ένθουσιασμός
σις θά έξανεμηθη καi
τόν 'Υπέρτατο Κριτή,
δωρητή τώy άγαθών,

σου θά τιμωρηθη. Ή πεισματική σου δρά
τό πάθος σου αύτό θά κατασκιασθη άπό
τόν Σοφό, τόν 'Αληθινό, τόν ταπεινό
τόν Μέγα 'Αρχιτέκτονα του Σύμπαντος.

ΚΑΙΤΗ ΤΑΜΠΑΛΗ
Ζάκυνθος 1982

ΙΛΙΣΟΣ Έπιλοyη πενταετfας
1966 - 1970
σελ. 384
Χαρτόδ. Δρχ. 400
Δεμένη Δρχ. 500
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Ντεβαχάv
Τό Ντεβαχόν είναι τό Πεδίο
της Φύσης, δπου μεταβαίνουν
οί ανθρώπινες ψυχές μετά τόν
θάνατο, ϋστερα άπό όρισμένες
διαδικασίες. Αύτό τό πεδίο εί
ναι τό Κατώτερο Νοητικό - ό
Κατώτερος Ούρανός δπως λέ
γεται - πού οί ψυχές ζουν μιό
πνευματική κατάσταση τέλειας
εύδαιμονίας καi διανοητικής
ένεργητικότητας.
Μέ τόν θάνατο, τό φυσικό
σώμα, μαζί μέ τό αίθερικό · καi
τήν πράνα έγκαταλείπονται άπό
τό Έγώ, πού μαζί μέ τiς τέσσε
ρες άνώτερες άρχές-σώματα
μεταβαίνει στό 'Αστρικό πεδίο.
Έκεί, συντελείται ή κάθαρση
του Νοητικου, ενας διαχωρι
σμός των στοιχείων του. Άπ·
τή μιό μεριά ελκεται πρός τό
κάτω άπό τό 'Αστρικό (τέταρτη
άρχή) καi άπό τήν όλλη πρός τό
έπάνω άπό τήν εκτη άρχή - τό
BUDDHI. Σ' αύτή τήν διαδικα
σία, τή διαμάχη, θό λέγαμε, με
ταξύ του άνώτερου καi κατώτε
ρου Έαυτου, τό άyνότερα καi
πιό άνεπτυγμένα τμήματα του
νοητικου προσκολλώνται στήν
εκτη άρχή, ένώ τό κατώτερα,
τά ύλικώτερα ενώνονται μέ τό
'Αστρικό, γιό νό διαλυθουν μαζί
του ϋστερα άπό κάποιο διάστη
μα. Τό όλλα, τό άνώτερα άκο-

λουθουν τiς άνώτερες άρχές
στήν Πνευματική κατάσταση
πού άναφέραμε, τό Ντεβαχάν.
Τό Έγώ, δμως δέν μεταπη
δάει αύτόματα, ϋστερα άπό αύ
τή τή διαίρεση του Νοητικου
πού συντελείται στό ΚΑΜΑ LO
KA ('Αστρικό Πεδίο), στήν κατάσταση του Ντεβαχάν, άλλα
περνάει πρώτα σέ μιό περίοδο
άσυνείδητης κυοφορίας. Ή
Ντεβαχανική ζωή είναι μιό δια
δικασία άνάπτυξης, ώρίμανσης
καi παρακμής. Έδώ ύπάρχει μιό
άναλογiα μέ τiς γήϊνες διαδικα
σίες. 'Υπάρχει μία πνευματική
προ-γεννητική κατάσταση, πρiν
άπό τήν εϊσοδο στήν πνευματι
κή ζωή, δπως ύπάρχει μιό έξ ϊ
σου άσυνείδητη φυσική κατά
σταση, πρiν απο τήν εϊσοδο
στήν άντικειμενική ζωή στή γη.
Αύτή ή περίοδος, άνάλογα μέ
τiς περιπτώσεις, μπορεί νό είναι
πολύ διαφορετικής διάρκειας άπό λίγες στιγμές μέχρις εκα
τοντάδες χρόνια.
'Όταν ό όνθρωπος πεθαίνει,
ή ψυχή του - ή πέμπτη άρχή
γίνεται
πιό συγκεκριμένα
άσυνείδητη χάνοντας κάθε άνά
μνηση των έξωτερικών καi
έσωτερικών πραγμάτων. 'Όταν
ή ζωή άποσυρθεί καi άπό τό
τελευταίο μόριο του έγκεφά-
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λου, οί άντιληπτικές λειτουργίες
έξαφανίζονται γιό πάντα, ένώ οί
πνευματικές δυνάμεις του άν
θρώπου χάνονται κι αύτές άπό
τομα, άλλά προσωρινά. · Η έπα
ναφορό της συνειδητότητας
στό άστρικό πεδίο μπορεί νό
γίνει ϋστερα άπό έπίπονές δια
δικασίες καi κάτω άπό άνεπιθύ
μητες συνθήκες η μπορεί σέ
όρισμένες περιπτώσεις νό ξεπε
ραστεί μέ ενα γρήγορο πέρα
σμα στην κατάσταση της κυο
φορίας πού όδηγεί στό Ντεβα
χάν.
'Ελευθερωμένη λοιπόν ή
ψυχή άπό τό κατώτερα συστα
τικά της είσέρχεται σ· αύτήν
την ύποκειμενική καi όνειρική
κατάσταση. Έκεt κάθε ύψηλή
σκέψη, κάθε άνώτερη έπιθυμία
πού διατυπώθηκε στόν γήϊνο
βίο, γίνεται πραγματικότητα.
'Εκεί καρποφορεί κάθε άνιδιο
τελές αϊσθημα - άγνή άγάπη,
εύλάβεια, άφοσίωση. Τό Έγώ
περιβάλλεται άπό δλα τό άντι
κείμενα των άλτρουϊστικών του
τάσεων καi των πνευματικών η
καλλιτεχνικών του έφέσεων,
άπό δλα τό όντα πού άγάπησε
πραγματικό στη γη. 'Εκεί, δλα
αύτά βρίσκουν την κατάλληλη
σφαίρα έκδήλωσης καi άνάπτυ
ξης. 'Έτσι, μιό άνθρώπινη ψυχή
πού ηταν μέ πάθος άφιερωμένη
στη μουσική, θό συνεχίσει νά
σαγηνεύεται άπό τό αίσθήματα
πού παράγει ή μουσική. Τό άτο
μο πού ή μεγαλύτερη εύτυχία
του ήταν ή άφοσίωση, στό
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Ντεβαχάν δέ θό χάσει κανέναν
άπό αύτούς πού άγαπουσε. Θό
ξαναβρεί άκόμη πρόσωπα πού
χάθηκαν πριν άπ' αύτό, γιατi
μπορεί έκεί νό τό δημιουργήσει
κι αν άκόμη δέν ύπάρχουν στό
Ντεβαχάν. Ό φιλόσοφος πού
άγωνιζόταν στην γη ψάχνοντας
γιό την 'Αλήθεια, έκεί θό συνε
χίσει την διανοητική του πο
ρεία, πιό ένδοξα άκόμη. Στό
Ντεβαχόν κανένα άνώτερο συ
ναίσθημα η σκέψη δέν χάνεται.
Ή πνευματική σπίθα πού άνα
ψε στή ζωή, έκεί θό γίνει φως
καi τό σπέρμα της γης θό γίνει
καρπός πού θό θερίσουμε σ·
αύτόν τόν ούράνιο κήπο.
Στό Ντεβαχόν κάθε ψυχή έ
χει τόν κόσμο της πού δημιουρ
γεί δπως της ταιριάζει. Είναι μιό
ύποκειμενική κατάσταση, άλλό
γι' αύτόν πού την ζεί είναι τόσο
πραγματική. δσο πραγματικός
είναι γιό μός ό άντικειμενικός
κόσμος πού ζουμε στή γη, κι
άκόμη περισσότερο. Έξ άλλου,
γιό τήν βαθύτερη φιλοσοφία
του Άποκρυφισμου τό άντικεί
μενα αύτοϋ τοϋ κόσμου δέν εί
ναι πραγματικά, άλλό μόνον πα
ροδικές αύταπάτες των αίσθή
σεων. Βέβαια, γιό τό συνηθι
σμένο άτομο, ή ζωή στό Ντε
βαχόν είναι τελικό κι αύτή μιό
πλάνη, πάντως όχι μεγαλύτερη
άπό τήν πλάνη τοϋ δικου μας
κόσμου, στό βαθμό πού μπορεί
νό γίνει αύτή ή σύγκριση μέ τό
μέτρα τοϋ γήϊνου μυαλου μας.
Στό Ντεβαχόν τό Έγώ άνα-
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πτύσσει τό νοητικό σώμα του,
άναπτύσσοντας τήν ένεργητικό
τητα πού άφησε στή γη καi
προετοιμάζοντας νέες δυνατό
τητες γιά τήν έπόμενn ζωή.
Ή Ντεβαχανική ζωή είναι
άφομοιωτική. Μέ τiς πείρες πού
μαζεύει στή ζωή, τό Έγώ μεγα
λώνει καi ή άνάπτυξή του έξαρ
τόται άπό τήν ποσότητα, τήν
ποιότητα καi την ποικιλία τών
νοητικών είκόνων πού σχηματ
στήκανε σ' αύτή τή ζωή. Αύτές
οί είκόνες δουλεύονται στό
Ντεβαχάν καi γίνονται ίκανότη
τες πού στην έπόμενη ζωή θά
μεταβληθούν σέ διανοητικές
προσπάθειες καi πράξεις.
Γράφει σχετικά ή Μπέζαντ:
«'Όταν ή θέληση ιϊ ό πόθος νά
κάνουμε μία πράξη δέν έφεραν
άποτέλεσμα, όχι άπό έλλειψη
ίκανότητας άλλά άπό έλλειψη
εύκαιρίας, αύτη ή θέληση ιϊ ό
πόθος θά δημιουργήσουν νοη
τικές είκόνες πού, δν ή φύση
της πράξης είναι άγνή καi άνυ
ψωμένη, θά έκτελεστούν άπό
τή σκέψη στό ντεβαχανικό πε
δίο καi θά προβληθούνε σάν
πράξεις στον γίνει ό γυρισμός
στη γη. Ή φυσική πράξη καταν
τάει άναπόφευκτη, στον ή είκό
να της έχει γίνει άπό πρiν στό
Ντεβαχάν νοητική πράξη. Ό ϊ
διος νόμος έφαρμόζεται καi
στiς νοητικές είκόνες τiς γεννη
μένες άπό κατώτερους πόθους,
παρ· σλο πού αύτές δέν περ
νούν στό Ντεβαχάν».
Τό Ντεβαχάν είναι, σπως εϊ-
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παμε, μία έντελώς ύποκειμενική
κατάσταση γι' αύτόν πού τη ζεί.
·Έτσι σ· αύτή τήν κατάσταση,
ύπάρχουν πολύ λίγες δυνατότη
τες έπικοινωνίας μεταξύ τών
ζώντων καi ένός πνεύματος
πού έχει όλότελα άπορροφηθεί
στiς δικές του αίσθήσεις και εί
ναι πρακτικά άπομονωμένο άπό
τόν κόσμο πού όφησε πίσω
του. Είναι δυνατό, πάντως, γιά
όρισμένα εύαίσθητα ότομα,
ίδίως στον αύτά είναι άγνά, νά
έχουν όράματα τού Ντεβαχάν,
αν καί αύτά είναι σπάνια καi οί
όντότητες πού παρατηρούνται
άπό τόν διορατικό της γης δέν
έχουν καμμία συνείδηση τού τi
συμβαίνει. Σ' αύτές τiς περι
πτώσεις, τό πνεύμα τού διορα
τικού άνέρχεται στήν κατάστα
ση τού Ντεβαχάν καi έχει, έτσι,
τiς ζωντανές ψευδαισθήσεις
αύτης της ζωης. 'Έχει τήν έντύ
πωση στι τά πνεύματα, μέ τά
όποία έχει συνήθως δεσμούς
συμπαθείας έχουν κατέβει κά
τω γιά νά έπισκεφθούν τή γη
καi αύτόν τόν ϊδιο, ένώ στή
πραγματικότητα συμβαίνει τό
άντίθετο. 'Έτσι, μερικές άπό τiς
πνευματικές έπικοινωνίr:ς αύτού
τού εϊδους είναι «πραγματικές»,
δν καi είναι πολύ δύσκολο στό
όπειρο διάμεσο νά άποτυπώσει
σωστά αύτά πού βλέπει καi
άκούει στό Ντεβαχάν.
"Αν θέλουμε νά έπικοινωνή
σουμε μέ τiς ούράνιες ψυχές
τών πεθαμένων άνθρώπων,
πρέπει νά τiς άναζητήσουμε

50

ΙΛΙΣΟΣ

έκεί πού διαμένουν. Ό ούρανός
δμως δέν εΤναι ενας μακρινός
τόπος, άλλό μπορούμε νά τόν
βρούμε μέσα μας. "Αν μέσω
της άγάπης εϊμαστε έσωτερικά
ένωμένοι μέ τήν ψυχή ένός άν
θρώπου καi ταυτιζόμαστε μ'
αύτήν, τότε παίρνουμε μέρος
σέ δ,τι αίσθάνεται καi παρατη
ρεί. Τότε εΤναι τό ϊδιο σάν νά
ηρθε ή ψυχή αύτή σέ μδς.
Τό Νταβαχάν εΤναι μιά ζωή
άποτελεσμάτων, όχι αίτίων. Δέν
εΤναι μιά ζωή εύθύνης, δέν
ύπάρχουν σκέψεις η πράξεις
πού νά δημιουργούν κάρμα, κα
λό η κακό. Είναι μιά κατάσταση
μακαριότητας, γι· αύτό καi δέν
μπορεί κανε, .., έκεί νά έχει συ
νείδηση τών γήϊνων πραγμά
των, δέν μπορεί νά είναι παρα
τηρητής της δυστυχίας αύτού
τού κόσμου.
Ή διάρκεια τού βίου στόν
ούράνιο κόσμο έξαρτδται άπό
τήν ποσότητα και τήν ένταση
τών ύψηλών έφέσεων στό
γήϊνο βίο.
Στήν περίπτωση τών μή άνε
πτυγμένων η λίγο καλλιεργημέ
νων ψυχών μιά φυσική ζωή 60
έτών θά άναπτύξει ίκανή ποσό
τητα πνευματικής δύναμης πού
θά έπιτρέψει μιά παραμονή στό
Ντεβαχάν άπό μερικά έτη μέχρι
λίγους αίώνες. Στiς καλλιεργη
μένες ψυχές μιά άvάλογη σέ
διάρκεια φυσική ζωή θά δη
μιουργήσει τiς προϋποθέσεις
γιά μιά vτεβαχανική ζωή πού
θά ξεπερvδ τά χίλια χρόνια. "Αν
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ή γήϊνη ζωή εΤναι πολύ μικρή
καί ή παραμονή στό Ντεβαχάν
θά εΤναι πολύ συντομώτερη,
γιατί ή παραγόμενη πνευματική
δύναμη θά είναι κι αύτή πολύ
μικρή.
'Ακόμη περισσότερο
χρόνο ζούν στό Ντεβαχάν οί
πολύ έξελιγμένες ψυχές αύτών
πού έχουν είσέλθει πλέον στην
'Ατραπό της μαθητείας, μολο
νότι εΤναι δυνατόν ό μαθητής
νά άπαρνηθεί τήν ντεβαχανική
ζωή γιό νά έπανέλθει άμέσως
στή γη καi νά συνεχίσει τό έρ
γο του.
Ό γήϊνος βίος καi ό βαθμός
έξελ�εως έvός άτόμου δέν κα
θορ�ουν μόνο τόν χρόνο πα
ραμονής στό Ντεβαχάν, άλλά
καi τή θέση του στiς διάφορες
βαθμίδες τού ούρανίου κόσμου.
Τό νοητικό πεδίο η ούράνιος
κόσμος άποτελείται άπό δύο
μεγάλα τμήματα. Οί τρείς άνώ
τερες ύποδιαιρέσεις του σχημα
τίζουν τόν άνώτερο ούρανό καi
οί τέσσερες κατώτερες τόν κα
τώτερο ούρανό, τό Ντεβαχάν.
Στην κατώτατη ύποδιαίρεση
τού Ντεβαχόν ζούν οί άνθρω
ποι
στόν
χαρακτήρα
τών
όποίωv έπικρατούσε, δταν ηταν
στή γη, ή άφοσίωση, δσο πε
ριορισμένη κι αν ήταν ή έκφρα
σή της. Αύτοi ευχαριστούνται
νό ζούν έπi αίώνες σέ μιό εύ
τυχισμένη έπικοινωνία μέ τά
άντικείμενα της άγάπης τους.
Στήν άμέσως άνώτερη ύποδιαί
ρεση εύρίσκοvται δσοι σ· αύτη
την άγάπη πρόσθεσαν και την
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εύλάβεια, τήν πίστη σ
ενα
θρησκευτικό ίδανικό. Στήν έπό
μενη ύποδιαίρεση, τήν nέμητη
του νοητικού πεδίου, ζουν αύ
τοί πού έκδήλωναν τήν άφο
σίωση καi τήν εύλάβειά τους
μέ φιλάνθρωπες πράξεις. Τέλος
στήν άνώτερη ύποδιαίρεση του
Ντεβαχάν εύρίσκονται δσοι πέ
ραν της άγάπης έκδήλωσαν καi
μία φιλοσοφική, καλλιτεχνική η
έπιστημονική διάθεση.
'Ακόμη στό Ντεβαχάν εύρί
σκονται καi έκεινα τά ζώα, τά
όποια άτομικοποιήθηκαν γιά νά
είσέλθουν στό ανθρώπινο βα
σίλειο.
Στόν άνώτερο ούρανό ζει τό
σύνολο τών ψυχών πού αποτε
λούν τήν άνθρωπότητα σάν
«άτομικότητες», σάν τό αθροι
σμα της ίκανότητας καi της συ
νειδήσεως

πού

αναπτύχθηκε
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ύποδιαιρέοεις της νοητικiiς ϋ
λης πού τiς όνομόζουμε «όμορ
φες» γιατί σ· αύτή τήν ϋλη ή
σκέψη δέν συμπυκνώνεται σέ
όρισμένες μορφές όλλό έκφρό
ζεται μέ άκτινοβόλους κραδα
σμούς
Στiς τ έσσερες ύποδιαιρέσεις
του κατωτέρου νοητικού συ
ναντάμε τούς RUPA-DEVAS,
τούς «έμμορφους» η κατώτε
ρους άγγέλους. 'Η ζωή κοi ή
έξέλιξη αύτών τών όντοτήτων
είναι σ· αύτούς τούς κόσμους
τελείως διαφορετική άπό αύτές
τών άνθρώπινων ψυχών.
'Όπως

εϊπαμε,

πλειονότητα

τών

ή

όπειρη

ψυχών

της

σημερινης όνθρωπότητας περ
νάει μετά τόν θάνατο, γιά ενα
μικρό η μεγάλο διάστημα όπό
τήν κατάσταση του Ντεβαχάν.
'Υπάρχει δμως καi μία όλλη κα

στή μακριά πορεία της έξέλιξης

τάσταση,

κάθε

καi άντίθετη άπ' αύτήν, ή κατά
σταση του AVITCHI. Είναι ή κα

ψυχης.

Στήν

άνώτατη

ύποδιαίρεση ζουν οί Μύστες
καi οί πολύ προχωρημένοι μα
θητές τους, στή δεύτερη οί πο
λύ καλλιεργημένες ψυχές καi
στήν τρίτη, τήν κατώτερη ζει το
μεγάλο πληθος τών 60 δισεκα
τομμυρίων ψυχών πού άποτε
λοί:ιν τή μάζα της όπισθοχωρη
μένης όκόμη όνθρωπότητας.
Στο νοητικό πεδίο ζουν ακό
μη καi αλλα όντα πού όνομά
ζονται DEVAS. Στο άνώτερο
τμημα αύτοί:ι ζουν οί ARUP A
DEVAS, oi «όμορφοι» DEVAS
πού ή ϋλη τών σωμάτων τους
άνήκει

στiς

τρεις

άνώτερες

τελείως διαφορετική

τάσταση της τέλειας ύποκειμε
νικης δυστυχίας καi άθλιότητας.
Είναι ή κατάσταση πού έπιφυ
λάσσεται γιά τiς έντελώς σατα
νικές ψυχές, γιά τήν άνώτερη
μορφή του έγκλήματος καi της
αμαρτίας. Αύτές δμως οί έξαι
ρετικές περιπτώσεις είναι, εύ
τυχώς, πολύ σπάνιες γιατί είναι
πολύ δύσκολο νά μήν ύπάρ
χουν στοιχεια καλωσύνης άκό
μη καi στούς πιό κακούς καi
έγωϊστές άνθρώπους.
Μετά τό τέλος της ζωης στο
Ντεβαχάν

ή

ψυχή μεταβαίνει
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στό άνώτερο νοητικό, αύτό πού
καλούμε «πεδίο της μετενσάρ
κωσης», άφοϋ άπορριφθείτό κα
τώτερο νοητικό σώμα, τελευ
ταΤο πλέον λείψανο της προσω
πικότητας. Έδώ τό 'Εγώ έχει
φορέα τό αίτιατό σώμα φέρ
νοντας μαζί του τά μικρά η με
γάλα άποτελέσματα της δεβα
χανικης ζωής. 'Όταν ή ψυχή εί
ναι νέα πολύ λίγα θά έχει κερ
δίσει άφοϋ κάθε μία άπό τiς
γήϊνες ζωές της σπέρνει πολύ
λίγο, καi τό κάθε Ντεβαχάν λί··
γο καρπό ώριμάζει. Μά δσο
άπλώνουνε οί έμπειρίες καi οί
ίκανότητές της, τόσο πιό γρή
γορα γίνεται ή riνάπτυξή της κι
δταν μιά ψυχή μπεί στό Ντεβα
χάν μέ άφθονα ύλικά, βγαίνει
μέ πάρα πολύ αύξημένες ίκανό
τητες.
Μετά άπό μικρή η μεγάλη
περίοδο παραμονής στόν άνώ
τερο ούρανό, τό 'Εγώ, έχοντας
η όχι συνείδηση της διαδικα-
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σίας της μετενσάρκωσης, προ
βάλλει πρός ένσάρκωση ενα
τμήμα τοϋ έαυτοϋ του, αύτό
πού θά γίνει ή νέα προσωπικό
τητα πάνω στη γη.
Ή ζωή στό Ντεβαχάν άκο
λουθεί μία πορεία, άνάλογη μέ
αύτή της φυσική ς ϋπαρξης.
'Υπάρχει ή κυοφορία, τά πρώτα
βήματα της πνευματικής ζωής,
ή πραγμάτωση της ώριμότητας
ή βαθμιαία έξάντληση της νοη
τικής δύναμης, τό πέρασμα σ'
ενα συνειδητό λήθαργο, στην
ήμι-συνειδητότητα, στη λησμο
νιά καί, όχι στό θάνατο, άλλά
στή γέννηση Ι γέννηση σέ μιά
καινούργια προσωπικότητα, μιά
καινούργια ζωή πού θά γεννή
σει τiς αίτίες γιά ενα νέο Ντε
βαχάν. Γιά νά συνεχιστεί αύτός
ό κύκλος της ζωής τοϋ θανάτου
καi της άναγέννησης, μέχρι την
πραγμάτωση της τελικής άπε
λευθέρωσης.

ΚΩΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥ ΛΟΥ
EIEArnrH ΠΗ θΕΟΕΟΦIΑ
-Αδ. Δρχ. 200
Δεμ. Δρχ. 300
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-Βαθισ

και

έπικίνδυνη κρίση
περνά ή ανθρωπότητα

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΩΝ ΑΚΡΟΤΗΤΩΝ,
ΑΣ ΥΨΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ
Ό Πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ. Κ. Καραμανλής μίΛησε ένώ
πιον τής γενικής διασκέψεως τής ΟΥΝΕΣΚΟ, άνταποκρινόμενος σέ
πρόσκληση τού γενικού διευθυντή τής όργανώσεως. Ό κ. Καρα
μανλής, στήν όμιλία του άναφέρθηκε στούς στόχους καί στήν
άποστολή τής ΟΥΝΕΣΚΟ, σέ συνάρτηση μέ τι)ν σημερινή πορεία
τής άνθρωπότητος, τά παγκόσμια προβλήματα καί τίς διδαχές πού
μπορούν νά άντληθούν άπό τήν ελληνική φι-λοσοφία καί τόν άρ
χαίο ελληνικό πολιτισμό.
Κυρίες καί Κύριοι,
Δέν νομίζω δτι έχω αναγκη,
σάν έκπρόσωπος της 'Ελλάδος,
νά διαδηλώσω την πίστη της
χώρας μου στίς άρχές τών
'Ηνωμένων

'Εθνών·

οϋτε καί

νά έξάρω τή μεγάλη σημασία
πού αποδίδουμε έμεϊς οί 'Έλλη
νες στό έργο της ΟΥΝΕΣΚΟ.
Εϊμαστε μιά μικρή χώρα πού
σέρνει

πίσω της μιά ίστορία

πολλών aiώvω·v, κατά τή διάρ
κεια τών οποίων πολλά προσέ
φερε στην καλλιέργεια καί
προαγωγή τοϋ άνθρώπου, μέ
την καθιέρωση τών ύψηλών
έκείνων άρχών γιά τήv έπικρά
τηση τών όποίων άγωνίζεται ή
ΟΥΝΕΣΚΟ- άρχών πού είναι
σχεδόν κοινές σέ δλους τούς
μεγάλους πολιτισμούς, άνεξάρ
τητα άπό τή μορφrϊ πού πηραν.

54

ΙΛ ΙΣΟΣ

Ή τάση τοΟ άνθρώπου νά
όναζητήση πολιτιστικές άξίες
κοi νά θεμελιώσει επάνω σ·
ούτές τή ζωή του είναι εκείνο
άκριβώς πού τόν ξεχωρίζει άπό
ολο τά 6λλο πράγματα τοΟ κό
σμου έμψυχα καi 6ψυχο. 'Όπως
έλεγε ό MALRAUX: «Ό πολιτι
σμός φοiνετω κατ· άρχήν νά εί
ναι ή γνώση ούτοΟ πού έκανε
τόν 6vθρωπο νά εινω κάτι 6λλο
άπό EVO άτύχημο του Σύμπαν
τος».
Μέσο στήν άτέρμονο ροή
τοΟ χρόνου. σιγά-σιγά χωρί
σθηκε ό 6νθρωπος άπό ολο τά
6λλο όντα. άπό ολους τούς 6λ
λους όργανισμοι'Jς καi πορεύθη
κε τό δικό του δρόμο. 'Έπαυσε
νά είναι άπλώς φύση καi έγινε
ίστορiα. Kai συγχρόνως έπαυσε
νά ειναι άπλώς γένος η είδος
καί έγινε 6τομο. 'Αντί νά βλέπει
μόνο τόν έξω κόσμο είδε τον
έαυτό του. 'Απέκτησε συνείδη
ση τοΟ έαυτοΟ του. Καί συγ
χρόνως 6ρχισε νά χειραφετεί
τω άπό τον περίγυρο, καi νά
άποκτδ τό αίΌθημα της έλευθε
ρiας του καi στή σκέψη καi
στήν πράξη.
Τοποθετώντας τό συνεχώς
έλεuθερούμενο έγώ του άπέ
ναντι τών πραγμάτων, 6ρχισε
νά κρίνει ποιά έχουν γι· αύτόν
άξiα καi ποιά όχι. 'Έτσι σχημάτι
σε τον κόσμο τών άξιων καi ίε
ραρχώντας τες κατέληξε σέ
όρισμένες πρώτες άξiες, άμετα
κίνητες, καi πιστεύω αίώνιες.
Αύτός ό διά μέσου τών αίώ-
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νων αγωνας τών λαών γιά νά
πλησιάσουν μέ τή σκέψη καi
τήν πράξη τους τις άνώτατες
άξiες. άγώνας πού κάθε λαός
διεξήγαγε μέ τό δικό του τρό
πο, αύτός ό άγώνας είναι ό πο
λιτισμός της άνθρωπότητας γιά
τή διάσωση καi τήν προαγωγή
του όποίου. σέ δλες του τίς
μορφές, έργάζεται ή ΟΥΝΕ
ΣΚΟ.
'Αγκαλιάζοντας ολες αυτες
τiς μορφές ή ΟΥΝΕΣΚΟ δέν
δείχνει μόνο οτι στέκεται έπά
νω άπό φυλετικές, γεωγραφικές
καί ίδεολογικές διακρίσεις μας
άποκαλύπτει συγχρόνως -καi
αύτό είναι τό σημαντικότερο
δτι πίσω άπό δλες αύτές τiς
διαφορές. ύπάρχουν μερικά ση
μεία συναντήσεως δλων τών
άνθρώπων, έπάνω στά όποία
μπορεί νά θεμελιωθεί ή άμοι
βαία κατανόηση τών λαών καi
δι' αύτης ή παγκόσμιος είρήνη
καi δικαιοσύνη.
Koi αύτή άκριβώς είναι ή με
γάλη άποστολή της Όργανώ.:
σεώς σας. Μέ τή διάδοση της
γνώσεως, πού άποτελεί τήν
προϋπόθεση του αύτοπροσδιο
ρισμοΟ. της τεχνολογίας πού
θεμελιώνει τήν ύλική άπελευ
θέρωση, καi της τέχνης πού
έπιβεβαιώνει τήν ταυτότητα
τών άνθpώπων, σφυρηλατείται
τό iδεώδες της πανανθρώπινης
κοινότητας καί άναγνωρίζεται ό
6νθρωπος ώς άξία.
Ό διάλογος άνάμεσα ατούς
λαούς καί τούς πολιτισμούς, ή
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σύνδεση τοΟ παρελθόντος μέ
τό παρόν της παραδόσεως μέ
τήν πρόοδο, τοΟ άτομικοΟ μέ
τό κοινό, προάγει τόν άμοιβαίο
σεβασμό καί τήν κατανόηση,
καλλιεργεί τή συνείδηση της
διεθνοΟς ένότητας καί στηρίζει
τήν Είρήνη.
Στό κατώφλι τοΟ 21 ου αίώ
να, ό ρόλος αύτός της ΟΥΝ Ε
ΣΚΟ γίνεται καθοριστικός. Γιατί
oi έπιδιώξεις της πίνουν νά
ταυτισθοΟν μέ τήν 'Ελευθερία.
'Αλλά προπαντός γιατί πίνουν
νά συμφιλιώσουν τήν πολιτική
μέ τήν ήθικr1 κcιί νά διαμορφώ
σουν ενα καινούργιο παγκόσμιο
ηθος.
Εiναι γνωστό οτι ή έπίδραση
τοΟ πολιτισμοΟ στόν άνθρώπι
νο βίο εiναι άποφασιστικr1- Ό
ύλικός πολιτισμός, δηλαδr1 ή
πάλη τοΟ άνθρώπου προς τή
φύση, έχει μετριάσει τό μόχθο
του καί έχει βελτιώσει τίς συν
θηκες της ζωης του. Ένώ ό
πνευματικός πολιτισμός, δηλα
δή ή πάλη τοΟ άνθρώπου μέ
τόν έαυτό του, όδήγησε στήν
κοινή έπιλογr1 άξιών καί θε
σμών, πού άποπλοΟν τό ίδανι
κό της άνθρώπινης συμβιώ
σεως. Στίς άξίες αύτές, έπάνω
στiς όποίες θεμελιώθηκε καί ό
ευρωπαϊκός πολιτισμός, έδωσε
οίκουμενικότητα τό έλληνικό
πνεΟμα.
Δέν ηρθα έ δώ γιά νά ύμνή
σω τήν ίστορία της πατρίδας
μου. Αύτό τό έκαμαν ηδη πολ
λοί κορυφαίοι πνευματικοί όν-
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θρωποι καί μεταξύ αυτων καί ό
Βαλερί πού έλεγε: «Κάθε φυλή
καi κάθε χώρα πού έκρωμαί
στηκε, έκσυγχρονίστηκε καi
ύποτάχθηκε, δσον άφορα τό
πνξ:Ομα καί τήν πειθαρχία τών
'Ελλήνων, εiναι άπόλυτα εύρω
παϊκή».
Ή έλληνική φιλοσοφία εiναι
αύτή πού άποκατέστησε τον
διάλογο τοΟ άνθρώπου μέ τή
φύση καί τοΟ άνθρώπου μέ τόν
έαυτό του καί άποκάλυψε τήν
σχέση τοΟ έγώ καί τοΟ μή έγώ.
'Απέβλεψε στήν άξία τοΟ άν
θρώπου ώς άνθρώπου, δη
μιούργησε τό οίκουμενικό σύ
στημα έννοιών καί άνύψωσε
τόν λόγο ώς γέφυρα συνεννοή
σεως, μακριά άπό δόγματα καί
μύθους.
Τό μέγα έξάλλου πολιτικό
κατόρθωμc� τών 'Ελλήνων εiναι
δτι μας έδωσαν τό πολιτικό
ίδανικό, δηλαδή τό πνεΟμα της
'Ελευθερίας και της Δημοκρα
τίας. Μέσα στήν πόλη γεννήθη
κε ό πολίτης μέ τό καθολικό δι
καίωμα τi']ς ίσοτιμίας καί ίσηγο
ρίας. Διαμορφώθηκε ή ίσόρρο
πη σχέση άτόμου καί κοινωνίας
καί όργανώθηκε ό διάλογος πο
λίτη καί πολιτείας. Άπό τόν πο
λίτη γεννήθηκε ό πολιτισμός.
Τέλος, ή κλασική έλληνική
τέχνη δέν άποδίδει ενα συγκε
κριμένο όνθρωπο, μιά iστορική
η γεωγραφική μορφr1- Τεχνουρ
γεί τόν ίδανικό, τόν άπρόσωπο
6νθρωπο, ώς ίδέα, ώς κάλλος.
Δέν χρειάζεται ίστορική γνώση
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γιά νά κατανοηθούν οί παρα
στάσεις της. 'Έχει οίκουμενική
σημασία.
Πρός την ϊδια κατεύθυνση
έκινειτο καi ή αρχαιοελληνική
παιδεία. πού άποκτά άκριβώς γι'
αυτο σήμερα έπικαιρότητα.
Σκοπός της έλληνικης παιδείας
ηταν ή παιδαγώγηση στό «κατά
φύσιν ζην, τουτέστι κατ· άρε
τήν». Διά της άρετης, ή κατά
κτηση της εύδαιμονίας. Άλλ' ή
άρετή δοκιμάζεται καί άρτιώνεται μέσα στην πόλη. Έκει τό
έργο της είναι «μειζον καί τε
λειότερον», δπως έλεγε ό 'Αρι
στοτέλης.
Ύψιστο
ίδανικό
έτάσσετο ή μόρφωση «καλού
πολίτη». Ή δημιουργία δηλαδή
τού «καλού καγαθού» όνθρώ
που.
Άλλά γιά τή σημασία πού
μπορει νά έχει ό έλληνικός πο
λιτισμός στη σύγχρονη παιδεία,
θά δώσω τό λόγο στόν γενικό
διευθυντή της ΟΥΝ ΕΣΚΟ κ. Μ.
Μπόου, πού στη λαμπρή όνα
κοίνω ση πού έκανε στην 'Ακα
δημία 'Αθηνών παρουσίασε, σέ
δλο του τό βάθος, τό νόημα
τού έλληνικού πολιτισμού καί
τή σημασία του γιά τόν σύγ
χρονο όνθρωπο.
Μιλώντας γιά την έλληνική
παιδεία καi τή σημασία της γιά
τόν σημερινό κόσμο έλεγε:
,<'Ανάμεσα· στό παιδαγωγικό
ίδανικό πού αποδέχονταν ή
Άθήνα καί ή χρυσή έποχή της
· Ελλάδος καί έκεινο πού πρέπει
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σήμερα νά δώσωμε σέ παγκό
σμια κλίμακα, ό δεσμός είναι
πάντα επίκαιρος. Kai αύτό,
έπειδή τό παιδαγωγικό αύτό
ίδανικό άναγνώριζε κάποιον
κεντρικό ρόλο στόν άνθρωπο,
τόν έλεύθερο όνθρωπο, τόν
δημιουργό». Μάς έλεγε άκόμα
ό κ. Μ. Μπόου δτι «τό παιδα
γωγικό αύτό ίδανικό πού μάς
κληροδότησε ή άρχαία 'Ελλάδα,
ή ΟΥΝ ΕΣΚΟ τό άνήγαγε σέ πανανθρώπινο ίδανικό».
'Αναφέρθηκα δμως προηγουμένως καi στόν εύρωπαϊκό
πολιτισμό, πού έχει σάν ύποδο
μή του τόν έλληνικό. "Αν μέ κα
λούσαν νό πώ μέ μιό λέξη ποιό
είναι τό έπίκεντρο τού εύρω
παϊκού πολιτισμού, θά έλεγα δ
τι είναι τό ότομο σόν έλεύθερο
λογικό όν, τό ότομο πού προίκι
σε μέ τό λόγο ή ελληνική σκέ
ψη καί μέ άθάνατη ψυχή ό χρι
στιανισμός. Τό ότομο πού μέ
τόν έλεύθερο λόγο βρίσκεται
σέ συνεχη άναζήτηση καί προ
χωρει πρός νέες κατακτήσεις.
Ό Εύρωπαιος μέσα στή δια
δρομή τών αίώνων κατόρθωσε
νό συνδυάσει την έλληνορω
μαϊκή διανόηση μέ τά μηνύματα
τού χριστιανισμού καi νά δώσει
στόν πολιτισμό του μιό ίδιοτυ
πία πού τόν διακρίνει άπό όλ
λους μεγάλους πολιτισμούς πο
λιτισμούς γιά τούς όποίους δέν
είμαι σέ θέση νό μιλήσω, μο
λονότι έκτιμώ βαθύτατα τό έπι
τεύγματά τους.
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Είναι κοινή συνείδηση δτι ή
άνθρωπότητα περνά σήμερα
μιά βαθιά καi έπικίνδυνη κρίση.
Κρίση πολιτική, οίκονομική καi
προπαντός κρίση πολιτιστική.
Περνό μιά δύσκολη μεταβατική
περίοδο, πού τr χαρακτηρίζει
καθολική καi έντονη άνησυχία.
'Ανησυχία πού έκδηλώνεται
ύπό διάφορες μορφές, άπό τό
όγχος μέχρι καi τή βία. Γιατί ό
όνθρωπος τf1ς έποχrϊς μας θέ
λει νά άπομακρυνθεί άπό ενα
τρόπο ζωης καi άναζητεί κ-αι
νούργιο. Δυσπιστεί πρός τούς
ύφιστάμενους θεσμούς καi
άναζητεί καινούργιους. 'Αναζη
τεί καινούργιες άξίες γιά νά
στηριχθεί, χωρίς δμως νά μπο
ρεί νά προσδιορίσει τή μορφή
καi τό περιεχόμενό τους.
Περνό δηλαδή μιά κρίση πο
λιτιστική, πού είναι καi ή πηγή
της συγχύσεως πού έπικρατεί
σήμερα στόν κόσμο καi τών
προβλημάτων πού άντιμετωπί
ζουμε. Μιά κρίση πού άπειλεί
νά κλονίσει τiς βασικότερες
άξίες της ζωης μας, δπως είναι
ή 'Ελευθερία, ή Δικαιοσύνη καi
ή Είρήνη.
Σέ καμιά έποχή της ίστορίας
δέν ηξερε ό όνθρωπος τόσα δ
σα ξέρει ό σύγχρονος όνθρω
πος, χάρις στήν ίλιγγιώδη πρόο
δο τών θετικών έπιστημών.
Τήν πρόοδο δμως αύτή δεν τήν
παρακολουθεί ή πολιτιστική του
καλλιέργεια. Kai όχι μόνο δεν
τήν παρακολουθεί, άλλά ύφί-
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σταται καi τήν καταπίεσή της.
Είναι γνωστό δτι ή μόρφωση
δεν ταυτίζεται πάντοτε μέ τήν
καλλιέργεια. Ή γνώση γίνεται
στείρα δταν δεν ύφίσταται τή
διανοητική έπεξεργασία πού θά
της προn!Ίώσει τήν άνθρώπινη
άποστολη της. Γιατί μέ μόνες
τiς θετικές γνώσεις δεν προά
γεται ή καλλιέργεια του άνθρώ
που. Χρειάζεται, πέρα άπό τiς
γνώσεις ήθική καi πνευματική
άγωγή. Χρειάζεται δηλαδή r)
βαθύτερη εκείνη παιδεία πού
προσδιορίζει τή στάση του άν
θρώπου άπέναντι στiς άνώτα
τες άξίες της ζωης, όχι μόνο της
νοήσεως άλλά καi του ηθους.
Τiς μεγάλες αύτές άλήθειες
φαίνεται νά τiς άγνοεί ή ύλιστι
κή έποχή μας. Γι' αύτό καi ή
άνθρωπότης πελαγοδρομεί. 'Έ
χει κανείς τό αϊσθημα δτι έχασε
τόν προσανατολισμό της καi
πορεύεται σάν τό καράβι πού
έχασε τήν πυξίδα του.
Ή σύγχυση καί, θά έλεγα, ή
ήθική καi πνευματική άναρχία
πού έπικρατουν σήμερα στόν
κόσμο παίρνουν τέτοια μορφή
καi τέτοιες διαστάσεις, ώστε νά
δημιουργείται ή έντύπωση δτι
επιδιώκουμε τήν αύτοκατα
στροφή μας. Γιατί όχι μόνο δέν
λαμβάνουμε τά μέτρα έκεiνα,
πού είναι πρόσφορα γιά τή θε
ραπεία τών αίτίων πού προκα
λουν τά σημερινά μας προβλή
ματα, άλλά μέ τήν εγωιστική
συμπεριφορά μας τά καθιστου
με όξύτερα.
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Θό μποροϋσα νό έπικαλε
σθώ πολλά παραδείγματα πού
έπιβεβαιώνουν τiς άλήθειες αύ
τές. Θό περιορισθώ δμως στό
πιό χαρακτηριστικά.
Συζητοϋμε καθημερινό γιό
τόν κίνδυνο ένός πυρηνικοϋ
πολέμου. Kai μολονότι γνωρί
ζουμε έκ των προτέρων τiς
συνέπειές του, τόν άντιμετωπί
ζου με σχεδόν μέ άπάθεια,
ώσάν νό ύπέστησαν παράλυση
τό πνεϋμα καi ή ψυχή μας.
Συζητοϋμε καθημερινά γιά
τόν άφοπλισμό καi αύξάνουμε
συνεχώς καi κατά τρόπο έπικίν
δυνο τά όπλοστάσιά μας. Τό
1980 διετέθησαν πάνω άπό
500 δισεκατομμύρια δολλάρια
γιά έξοπλισμούς. Kai διατίθεν
ται τά ποσά αύτά γιά πολεμι
κούς σκοπούς, bταν τά τρία τέ
ταρτα περίπου τοϋ πληθυσμοϋ
της γης πεινοϋν η ύποσιτίζον
ται. Kai στον κανένας λαός
άπαλλαγμένος άπό νοσηρές
· έπιρροές δεν θέλει τόν πόλεμο.
Kai είναι φυσικό νό μήν τόν
θέλει γιατί, δπως λέγει ό 'Ηρό
δοτος, στόν πόλεμο οί γονείς
θάβουν τά παιδιά τους, ένώ
στην είρήνη τό παιδιά θάβουν
τούς γονείς τους.
Συζητοϋμε καθημερινά γιό
την άνισότητα Βορρά καi Νό
του πού, σέ συνδυασμό μέ τό
δημογραφικό, παίρνει τό τελευ
ταία χρόνια έκρηκτικές διαστά
σεις. Γιατί οί φτωχοί γίνονται
κάθε χρόνο φτωχότεροι, περισ
σότεροι άλλά καi μαχητικότε-

1983

ροι. Kai περιοριζόμαστε σέ εύ
χολόγια, μολονότι γνωρίζουμε
δτι ή άνισότης αύτή, πού συνε
χώς διευρύνεται, θό άνατρέψει
την ίσορροπία τοϋ κόσμου καi
θό άπειλήσει τελικό την είρήνη.
Γιατί κάποτε οί φτωχοί θό
συνασπισθοϋν έναντίον των
πλουσίων, μέ άποτέλεσμα νό
όξυνθοϋν οί άντιθέσεις μεταξύ
Βορρά καi Νότου· καi ύπό την
πίεση των άντιθέσεων αύτών
νό άμβλυνθοϋν οί διαφορές
Άνατολης καi Δύσεως. Kai
μπορεί νό άμβλυνθοϋν: Γιατί
γνωρίζουν οί δυό ύπερδυνάμεις
δτι ενας πυρηνικός μεταξύ τους
πόλεμος είναι άδιανόητος. Γιατί
γνωρίζουν έπίσης δτι κανένας
δεν μπορεί νό κατακτήσει τόν
κόσμο. Άλλό προπαντός, γιατί
γνωρίζουν δτι καi αν τόν κατα
.κτήσουν δεν μπορεί νό τόν κυ
βερνήσουν.
Θό προσθέσω δμως καi ενα
άλλο παράδειγμα πού, κατά ενα
τρόπο καλύπτει καi τό προη
γούμενα.
Είναι γνωστό δτι τό μόνιμα
καi μεγαλύτερα προβλήματα, μέ
τά όποία μάταια άσχολείται ή
άνθρωπότης διό μέσου των
αίώνων, είναι ή είρήνη καi ή
άνθρώπινη άθλιότης. Ή ταυτό
χρονη λύση αύτών των προ
βλημάτων δεν είναι άπλώς δυ
νατή. Είναι καi εϋκολη, έόν έπι
κρατήσει ή λογική καi ή καλή
πίστη. Έόν μειωθοϋν σταδιακό
οί στρατιωτικές δαπάνες, άφ'
ένός μεν θό πε'ριορισθοϋν οί
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κίνδυνοι πού άπειλούν τήν εί
ρήνη καi άφ' έτέρου θά δη

τα, τή σοφία των όποίων έπιβε
βοίωσον οί αίώνες.

μιουργηθούν οί πόροι έκείνοι
πού είναι άπαραίτητοι γιά τή
θεραπεία των πληγών πού βα
σανίζουν τήν άνθρωπότητα καi
είδικότερα της πείνας καi της
άρρι;Jστιας. Παρά ταύτα είναι
τόσος ό παραλογισμός πού έπι
κρατεί στήν έποχή μας, ώστε
τό άπλό καi λογικό αύτό πράγ
μα νά μή μπορεί νά γίνει πραγ
ματικότης.
Μιλώντας στή Διάσκεψη της
ΟΥΝΕΣΚΟ, ξέρω ότι άπευθύνο
μαι πρός μιά πνευματική κοινό
τητα πού έπιδιώκει τή θεραπεία
της κρίσης πού περνούμε σήμε
ρα μέ τό πιό άποτελεσματικό
φάρμακο: τήν προαγωγι1 τού
πολιτισμου καi τήν προβολή διά
της έκπαιδεύσεως έκείνων των
άξιων, πού θά μας βγάλουν άπό
τά σημερινά άδιέξοδα. Kai τήν
προσπάθεια αύτή θά πρέπει νά
τή στηρίξουν δλοι έκείνοι πού
είναι ύπεύθυνοι γιά τiς τύχες
τού κόσμου. Ή πολιτική δηλα
δή καi ή πνευματική του ήγε
σία.
Άλλα γιά νά πετύχουμε στήν
προσπάθεια αύτή θά πρέπει νά
άναζητήσουμε όχι μόνο πρό
σφορη διαδικασία, άλλά καi
πρότυπα άσφαλη καi δοκιμο
σμένα.
Θά μέ συγχωρήσετε έλπίζω
έάν άναφερθώ καi πάλι στόν
έλληνικά πολιτισμό, γιά νά ύπο
στηρίξω πώς μπορούμε νά άν
τλήσουμε άπό αύτόν διδάγμα-

'Απέναντι στό πάθος των
άκροτήτων ός ύψώσουμε τήν
αίώνια άρχή του μέτρου καi
στή σκέψη καi c.-rήv πράξη. "Ας
όναζητήσουμε αύτά τό μέτρο
μέ τό διάλογο μεταξύ έλευθέ
ρως σκεπτομένων άνθρώπων.
"Ας δεχθούμε μέ άνοχή τiς δια
φωνίες καi ός τiς άμβλύνουμε,
γνωρίζοντας δτι καi οί διαφω
νίες πλουτίζουν τό πνευμο τού
άνθρώπου. "Ας σεβαστούμε τόν
κάθε όνθρωπο ώσάν ό καθέ
νας νά έξέφραζε όλόκληρη τήν
όνθρωπότητα. 'Άς χτίσουμε με
ταξύ της αύστηρης λογικης καi
των άλόγων αίσθημάτων τή γέ
φυρα, rτού όδηγεί στήν άρμονία
των άντιθέτων καi στήν άρι
στοτελική μεσότητα. "Ας γίνου
με πολίτες της πόλης μας, δπως
μας ηθελαν ό Θουκυδίδης καi ό
Περικλης καi πολίτες δλου τού
κόσμου, δπως μας ηθελαν ό
Διογένης καi ό Ζήνων.
Kai μέ δλα αύτά ός προσπα
θήσουμε νά δώσουμε μιά κα
θαρότερη μορφή στήν προσω
πικότητα του άνθρώπου καi ενα
βαθύτερο νόημα στήν ψυχική
καi κοινωνική του έλευθεpία.
Γιατί αύτά είναι τά μόνιμα καi
τά βαθύτερα νοήματα του άλη
θινου πολιτισμου.
Ή ΟΥΝΕΣΚΟ άποτελεί μιό
πνευματική τράπεζα, δπου δλοι
οί λαοί της οίκουμινης καταθέ
τουν τά πνευματικά τους κεφά
λαια, γιά νά δημιουργήσουν μ'
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αύτά πολιτιστικά άγαθά, άναγ
καία, γιά τή μελλοντική πορεία
της άνθρωπότητας.
'Ιδού λοιπόν καi ή · Ελλάς,
πού έρχεται νά ύπηρετήσει αύ
τόν τό σκοπό μέ δ,τι καλό καi
ώραίο έχει. "Έρχεται μέ τή φύ
ση της πού ύπηρξε ό μέγας δι
δάσκαλος καί ό προσδιοριστι
κός παράγων τού πολιτισμού
της. 'Έρχεται μέ τούς κλασικούς
της αίώνες, τών όποίων τά
πλούτη μοιράζεται σήμερα μέ
δλη την οίκουμένη. 'Έρχεται μέ
τούς έλληνιστικούς της χρόνους
πού μετέφεραν τόν έλληνικό
πολιτισμό στην Άσία. Kai μέ τό
Βυζάντιο πού άνοιξε τό δρόμο
γιό τό Χριστιανισμό. Άλλά προ
παντός έρχεται μέ τή βαθιά της
πίστη στις αίώνιες έκείνες άξίες,
πού μέ την άναζωογόνησή τους

μπορούν να αναμορφώσουν τή
σύγχρονη ζωή.
'Έρχεται μέ αύτό τό πνεύμα
σ' αύτόν τόν ναό τού πνεύμα
τος, γιά νά μετάσχει στό εύγε
νέστερο άγώνισμα της έποχιϊς
μας και φέρνει μαζί της μιό
ίστορία τριών χιλιάδων έτών,
άλλά και τή σύγχρονη ζωντανή
της παρουσία καi προσφορά.
'Έρχεται τέλος, γιό νά ύπηρετή
σει τόν πολιτισμό τού άνθρώ
που και νό συμβάλει στό μεγά
λο έργο της ΟΥΝ ΕΣΚΟ. 'Ένα
έργο δύσκολο, που μπορεί δ
μως νά γίνει εϋκολο, έόν δλοι
τό πιστέψουμε. Γιατί ή πίστη
ταυτίζεται. μέ τή θέληση. Καί δ
πως λέγει ό Σοφοκλής «άλλω
τόν τό ζητούμενον, έκφεύγει δέ
τ' άμελούμενον».
Καθημερινή 2 6/11/82
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Οί τύχες τώv έγγάμωv
Κάποια τραγική παρεξήγηση
πρέπει νά συμβαίνει στη σκέψη
μερικών συνοδικών μητροπολι
τών, σέ δ,τι άφορά στό θέματα
οίκογενειακού δικαίου καί ίδιαί
τερα τού διαζυγίου. Πρότειναν
πρίν μερικές ήμέρες, καί τό
ύποστηρίξαμε καi μείς, πώς
πρέπει νά έχει καi ή 'Εκκλησία
λόγο, νό άκούγεται δηλαδή ή
γνώμη της σέ θέματα οίκογε-

νείας. 'Άλλο δμως τό vc ακού
γεται ή γνώμη της καi άλλο νό
θέλει νό έπιβάλει τiς δικές της
άπόψεις. 'Όσα συζητήθηκαν
προχθές καί χθές στή συνεδρία
της Συνόδου, δυστυχώς, ξεπερ
νούν τό δρια της σοβαρότητας
καi έγγίζουν τό κωμικό. Πρότει
ναν, δυό συνοδικοί, νά συγκλη
θεί ή ίεραρχία καi νά άντιδρά
σει ή 'Εκκλησία στην θέσπιση
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τού συναινετικού διαζυγίου.
«Μό είναι δικαίωμα δύο άν
θρώπων νό άποφασίζουν άπό
κοινού νό χωρίσουν, είπε ό άρ
χιεπίσκοπος, πώς έμείς θό τούς
κρατάμε μέ τό ζόρι;». 'Όχι, ό
άντίλογος, γιατί πάμε τότε άπό
άλλο δρόμο στό αύτόματο δια
ζύγιο. Ναί, μό έκεί μπορεί νό
ίσχυρισθεί κανείς πώς γίνεται
μέ τή θέληση τού ένός, ένώ
στό συναινετικό τό θέλουν καi
οί δύο. 'Όχι. δέν μπορεi νό ρε
ζιλεύουν τό μυστήριο και τόν
θεσμό τού γάμου. Kai τό άπο
τέλεσμα: συμφωνήθηκε, δυό
συνοδικοί νό έπισκεφθούν τόν
ύπουργό Δικαιοσύνης κ. Μαγ
κάκη καi νό τού έπιδώσουν έγ
γραφο της Συνόδου πού νό
λέει, οϋτε λίγο, οϋτε πολύ, πώς,
αν ή κυβέρνηση θέλει νό θε
σπίσει τό συναινετικό καί τiς
αλλες άλλαγές στό οίκογενεια
κό δίκαιο, νό τό κάνει, άλλό μό
νο γιό δσους κάνουν πολιτικό
γάμο!!!
Αύτό άκριβώς είναι πού
βγαίνει έξω άπό τό δρια κάθε
λογικης. "Ας κάνουμε μιό σύν
τομη άναδρομή. Ή πολιτεία
άποφάσισε νό θεσπίσει, ώς
ύποχρεωτικό, τόν πολιτικό γάμο
γιό δλους. Μετά άπό τή δικαιο
λογημένη άντίδραση τού κοινού
καi της 'Εκκλησίας, δέχθηκε, ό
πολιτικός γάμος νό είναι ίσόκυ
ρος μέ τόν θρησκευτικό. 'Όποιο
γάμο κι αν προτιμήσουν τό ζευ
γάρια νό είναι έπίσημα άναγνω
ρισμένος άπό τiς άρχές τού
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κράτους. "Ελεγε ό νόμος πώς
και γιό τούς δύο τύπους τού
γάμου, την άδεια θό την έκδί
δουν οί άρχοντες της τοπικης
αύτοδιοικήσεως. Αύτό, ένώ άρ
χικό τό είχε δεχθεi ή 'Εκκλησία
διό τού νομικού της συμβού
λου, μετά αλλαξε γνώμη -πάλι
δικαιολογημένα- καi ζήτησε νό
είναι έγκυρη γιό τόν έκκλησια
στικό γάμο μόνο ή άδεια τού
έπισκόπου. Καί αύτό μετά άπό
συζητήσεις, δημοσιεύματα και
συναντήσεις κορυφης, έγινε δε
κτό. "Ετσι, ξεκαθάρισε όριστικό
ή 'Εκκλησία πώς ή τέλεση τού
θρησκευτικού γάμου είναι κα
θαρό και μόνο δικό της θέμα.
Στiς έπισκοπές βγαίνουν οί ά
δειες καi στiς έκκλησίες άπό
τούς ίερεiς γίνονται οί γάμοι.
'Όσοι κάνουν πολιτικό δέν έ
χουν σχέση μέ τήν έκκλησία.
Μέ έγκύκλιό της μάλιστα ή Σύ
νοδος έχει δηλώσει, πώς τούς
θεωρεi άποκομμένους άπό τό
σώμα της 'Εκκλησίας, εως στου
τελέσουν καi θρησκευτικό γά
μο. Μέ ποιό λοιπόν δικαίωμα
μπαίνει τώρα στή μέση καί ζη
τάει άπό τόν ύπουργό νό όρίσει
δρια ίσχύος τού νόμου; "Αν δέν
ηταν άστεiες αύτές οί παρεμβά
σεις θό ηταν τραγικές γιό τό
κύρος της 'Εκκλησίας. Ό κ.
ύπουργός, πολύ φυσικά, μπορεi
νό τούς δώσει τήν άπάντηση:
Τι μέ άνακατεύετε έμένα με
τόν θρησκευτικό γάμο; Έσεiς
βγάζετε τiς άδειες, έσεiς όρίζε
τε τό κωλύματα, έσεiς τελεiτε
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τό Μυστήριο καi παντρεύετε ο
ποιους νομίζετε πιστούς. Έγώ,
δέν έχω δικαίωμα νά παρέμβω
στό έργο τής 'Εκκλησίας.
'Από τή μιά μεριά φωνάζουν
οί συνοδικοί -έλάχιστοι εύτυ
χώς- νά έχει ή 'Εκκλησία αύ
τοτέλεια καi νά αύτοδιοικεϊται
καi όπό τήν όλλη ζητάει όπό
τήν κυβέρνηση νά περιλάβει
στό νόμο τi θά ίσχύει καi τi δέν
θά ίσχύει στά δικά της χωρικό
ϋδατα;
Πέρα όπό αύτό τούτο τό γε
νικό θέμα τής όσυναρτησίας,
ύπάρχει καi ή λεπτομέρεια. Τό
σα χρόνια ή 'Εκκλησία όνεχό
ταν τό διαζύγιο πού είχε τόν
χαρακτηρισμό τής «κοινής ύπαι
τιότητος». Τό όκρον όωτο τής
ύποκρισίας. Δεχόταν στον δυό
σύζυγοι, είχαν συμφωνήσει νό
χωρίσουν, τiς πιό πολλές φορές
μέ τό όζημίωτο καi οί ϊδιοι εί
χαν ψευδομαρτυρήσει στό δι-
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καστήριο χίλιες δυό φανταστι
κές ίστορίες καi είχαν ύπο
χρεώσει φίλους καi γνωστούς
νό πούν ψέματα μπροστά στό
'Ιερό Εύαγγέλιο. Γι' αύτό τά
διαζύγια, κανένας μητροπολίτης
οϋτε καi ό πιό όκραϊος δέν εiπε
λέξη ποτέ. Kai τώρα πού ή πο
λιτεία δέχεται, μέ τό δριο μάλι
στα τού ενός χρόνου όπό τήν
τέλεση τού γάμου, νό δηλώ
σουν τίμια καi πολιτισμένα καi
οί δύο οτι δέν μπορούν νό ζή
σουν μαζί καi θέλουν νό χωρί
σουν, ή 'Εκκλησία θέλει νό
τούς τό όπαγορεύσει. Kai κλεί
νω μέ κάτι πού έχουμε γράψει
καi πρiν μερικό χρόνια. Γιατi
έπιμένουν 13 όγαμοι ίεράρχες
νό θέλουν νό έχουν στό χέρια
τους τiς τύχες ολων τών έγγά
μων τής χώρας;

Καθημερινή 9/12/82
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Τ ό Κράτος του Διαβόλο
υ
Δρόμο σέ 4 πράξεις

«Τό Κράτος τού Διαβόλου είναι
τό Κράτος τής μισαλλοδοξίας»
Τά γεγονότα ε/ναι ίστορικά, παρμένα άπό τό βιβλίο τοϋ Στέφαν
Τσβάϊχ ((Καστελλιόν καί ΚαλβΓνο
ς)).

Πρόσωπα τού 'Έργο
υ

Ίω. Καλβίνος
Φαρέλ
Σεβαστιανός Καστελλιόν
Μιχαήλ Σερβέτο
Γραμματεύς Καλβίνου
'Ανδρόγυνο Γενεύης
Φίλος τοϋ Καστελλιόν
Δαυίδ ντέ Γιόρες
Βιβλιοπώλης Λυών
Δεσμοφύλακας
Κουριόνε
Θεόδωρος ντέ Μπέζ
Σύμβουλος Βασιλείας
Βιβλιοπώλης 'Ολλανδίας
Α' πελάτης
Β' πελάτης
Κάτοικοι Γενεύης
Μέλη συμβουλίου Γενεύης
'Εκκλησιαστική 'Αστυνομία
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Α' Πράξη

Σκηνή
Σκηνή
Σκηνή
Σκηνή
Σκηνή

1

Καλβίνος, Φαρέλ

2. Κάτοικοι Γενεύης

3. Καλβίνος, Καστελλιόν, Σερβέτο, Φαρέλ, 2 Σύμβουλοι
4. Καλβίνος, Γραμματεύς του
5. "Ανδρόγυνο Γενεύης, 'Εκκλησιαστική "Αστυνομία

Β' Πράξη

Σκηνή
Σκηνή
Σκηνή
Σκηνή
Σκηνή

1

2.
3.
4.
5.

Καλβίνος, Καστελλιόν
Καλβίνος, Γραμματεύς του, Φαpέλ
Καστελλιόν, Φίλος του
Καλβίνος, Καστελλιόν
Καστελλιόν, Δαυίδ ντε Γιόρες

Γ' Γ1ράξη
Σκηνή
Σκηνή
Σκηνή
Σκηνή
Σκηνή

1.
2.
3.
4.
5.

Σερβέτο,
Σερβέτο,
Σερβέτο,
Σερβέτο,
Σερβέτο,

Βιβλιοπώλης Λυών
Βιβλιοπώλης Λυών, 'Εκκλησιαστική "Αστυνομία
Δεσμοφύλακας, Καλβίνος, Φαρέλ
Δικασταί, Καλβίνος, Γραμματεύς του, Φαρέλ
Φαρέλ, 'Εκκλησιαστική "Αστυνομία

Δ' Πράξη

Σκηνή 1. Καστελλιόν, Δαυίδ ντε Γιόρες, Κουριόνε
Σκηνή 2. Καλβίνος, Φαρέλ, Θεόδωρος ντε Μπέζ
Σκηνή 3. Καστελλιόν, Δαυίδ ντε Γιόρες, Κουριόνε, Σύμβουλος
Βασιλείας
Σκηνή 4. Καλβίνος, Φαρέλ, Θεόδωρος ντε Μπέζ, Γραμματευς
Καλβίνου
Σκηνή 5. Βιβλιοπώλης, Α' πελάτης, Β' πελά-της
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ΠΡΑΞΗ Α'
Σκηνή 1.
Δωμάτιο πανδοχείου στη Γενεύη, τό 1 536
Καλβίνος, Φαρέλ
Καλβίνος: Δέν είμαι παρά ενας ταπεινός δοϋλος τοΟ Θεοϋ.
Φαρέλ: ΕΤσαι ό Μεσσίας της Μεταρρυθμίσεως. Ό θεολόγος πού
έγραψε τήν lnstitutio. Τέτοιοι άνθρωποι μας χρειάζονται.
Καλβίνος: 'Εγώ δέν είμαι παρά ενας θεωρητικός. Ή Μεταρρύθμι
ση θέλει άνθρώπους δράσεως. Σκέψου τον Λούθηρο. 'Άφο
βος καi μαχητικός. Τήν έποχή της παντοδυναμίας τοϋ Πάπα
δέν έδίστασε νά θυροκολλήση στον ήγεμονικό Ναό της Βίτ
τεμπεργ, στή Σαξωνία, τίς 95 «θέσεις» του έναντίον της
παντοδυναμίας τοϋ Πάπα, έναντίον της διαφθορδς καi της
πολυτέλειας της ούλης του. Έπολέμησε τiς καταχρήσεις,
τούς έκκλησιαστικούς άφορισμούς, τήν τρομοκρατία πού έπι
κρατοϋσε μέ τήν κόλαση. Κατήργησε τά ίερά λείψανα καi τiς
είκόνες. Έξεγέρθηκε έναντίον της άγαμίας τοϋ κλήρου.
Φαρέλ: Προ πάντων έπολέμησε τά συχωροχάρτια, πού εΤχαν κινή
σει τή γενική άγανάκτηση.
Καλβίνος: Τά ϊδια καi ό Ζβίγγλιος στή Ζυρίχη. Πολεμιστής άκατά
βλητος. Kai δταν τό 1 520 έφθασε στη Σαξωνία ή Παπική
βούλα, πού άφόριζε τον Λούθηρο, αύτός δέν έδίστασε νά
κόψη τήν βούλα, ένώ οί φοιτηταi χοροπηδοϋσαν τριγύρω
του.
Φαρέλ: Ποιός δέν θαυμάζει τόν Λούθηρο;
"Ηταν άνθρωπος μέ πυγμή. 'Εγώ ημουν καθολικός ποπός.
'Αλλά άκολούθησα τον Λούθηρο. Έμάζεψα τούς κατοίκους
της Γενεύης, έδιωξα τον καθολικό έπίσκοπο καi πέταξα άπό
τiς έκκλησίες τά σύμβολα της δεισιδαιμονίας, κηρύσσοντας
τή Μεταρρύθμιση στή Γενεύη. Τώρα δμως πρέπει νά άποκα
ταστήσωμε τήν τάξη. Χρειαζόμαστε εναν καλό θεολόγο, σαν
έλόγου σου. Μια καi ηλθες στή Γενεύη, νό μείνης έδώ καi
νά άναλάβης τήν πνευματική καθοδήγηση τών πολιτών της
Γενεύης, οί όποίοι σέ γενική Συνέλευση άπεφάσισαν νό ζή
σουν σύμφωνα μέ τό Εύαγγέλιο ι<αi μέ τό λόγο τοϋ Θεοϋ.
Άλλα χρειαζόμαστε καθοδηγητή. Δέν πρόκειται νό βροϋμε
καλύτερον άπό σένα. Θό εΤσαι ό πνευματικός μας όδηγός καi
ό καθοδηγητής μας.
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Καλβίνος: Γιά να επιτύχη μιά προσπάθεια χρειάζεται πρό παντός

πειθαρχία. Οί ποιμένες πρέπει νά διατάσσουν τούς πάντες,
άπό τόν πρώτο ως τόν τελευταίο.

Φαρέλ: Θά σέ ύπακούμε δλοι τυφλά.
Καλβίνος: Καλύτερα νά όποφύγω τiς έχθρότητες, παραμένοντας

στόν πνευματικό τομέα της μελέτης καί της συγγραφής.

Φαρέλ: Προβάλλεις σάν δικαιολογία της άρνήσεώς σου τις μελέ

τες σου. Άλλό σού λέγω στό όνομα τού παντοδύναμου
θεού δτι ή κατάρα του θά πέση έπάνω σου. "Αν δέν δεχθης
την πρότασή μου, νά βοηθήσης τούς άδελφούς σου της Γε
νεύης πού έχουν την άνάγκη σου. Δέν μπορείς νά σκέπτεσαι
περισσότερο τόν έαυτό σου παρά τόν Χριστό.
Καλβίνος: Φθάνει. Θά τό σκεφθώ καλύτερα και θ' άποφασίσω. Θά

δεχθώ την πρότασή σου. Άλλό πρέπει δλοι νά βοηθήσετε.
Θά έγκαθιδρύσι.ι, στη Γενεύη, μέ τήν βοήθεια τού Θεού, τήν
καινούργια τάξη.
(Αύλ α ί α)
Α' Σκηvη 2

Ταβέρνα στή Γενεύη (μετά 3 μήνες)
Κάτοικοι Γενεύης
Α' κατ.: Ζητάει νά μάς βάλη τά δύο μας πόδια σ· ενα παπούτσι.

Και μάλιστα στενό παπούτσι.

Β' κατ.: Διορίστηκε «άναγνώστης της Γραφής» και μεταβλήθηκε

σέ πνευματικό τύραννο.

Γ κατ.: Ακούς νά συντάξη κατήχηση μέ 21 όρθρο πίστεως και νά

ζητάη «πλήρη ύπακοή» και «τιμωρία της άδιαφορίας».

Α' κατ.: Πού είναι ή «Έλευθερία τού Χριστιανού», πού διακήρυξε

ό Λούθηρος;

Β' κατ.: Θέλει, λέει, νά όδηγηθοϋν οί πολίται, άνά δέκα, στή Μη

τρόπολη και νά όρκισθούν πίστη. Άλλοιώς νά φύγουν άπό
τήν Γενεύη.

Γ κατ.: Αύτοi δλοι οί πουριτανοί είναι τύραννοι και ύποκριταί.
Α' κατ.: Ό Θεός νά σέ φυλάη.
Β' κατ.: Ζούμε κάτω άπό τή δικτατορία τού Καλβίνου, τ.οϋ ξένου

ίεροκήρυκα, τού πρόσφυγα.

Γ κατ.: Ήρθαν τά όγρια νά διώξουν τά ημερα.
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Α' κατ.: Είπε δτι θά άρνηται τή Θεία Κοινωνία σέ δποιον δέν εiναι
καλός Χριστιανός.
Β' κατ.: Ή θεία Κοινωνία έγινε τρομοκρατικό όργανο στά χέρια
του.
Γ κατ.: Θέλει νά κάνη, λέει, τή Γενεύη, πόλη του Θεου. Ζητάει
νέους νόμους, αύστηρούς.

Α' κατ.: Κάθε καινούργιος νόμος, καταργεί μιά παλιά ελευθερία.
Β' κατ.: Άκους νά θεωρη έγκλημα νά τραγουδήση κανείς πίνοντας
κρασίΙ

Γ κατ.: Τό κρασάκι του Θεου!

Α' κατ.:
Β' κατ.:
Γ κατ.:
Α' κατ.:
Β' κατ.:

"Η νά φορέση ρουχα μέ ζωηρά χρώματα.
Κάτω ό ξένος τύραννος.
Δέν θά τόν ψηφίσουμε στις νέες εκλογές.
'Ό,τι διδάσκει, τό έχει -λέει- άπό τόν ΘεόΙ

Άπό τόν Θεό νά τόβρη, που μός χάλασε τήν ήσυχία μας
στή Γενεύη.
(Αύ λ α ί α)

Α' Σκηvη 3
Δωμάτιο Καλβίνου στό Στρασβουργο, τό 1 540
Καλβίνος, Καστελλιόν, Σερβέτο, Φαρελ, 2 Σύμβουλοι Γενεύης.

Καλβίνος: Άφου μέ έδιωξαν άπό τή Γενεύη, ηλθα στό Στρασβουρ
γο. Πόνε δύο χρόνια τώρα. Έδώ έφτιαξα οίκογένεια και ζώ
ησυχα.

Καστελλιόv: Ή Γενεύη έπρεπε νά εκτιμήση τήν προσπάθειά σου
γιά τήν ήθικοποίηση της πόλεως.

Καλβίνος: Είχα νά άντιμετωπίσί,ύ τους καθολικους και τους επικού
ριους.

Καστελλιόv: Ό άγων της Μεταρρυθμίσεως εiναι δύσκολος. "Η
μουνα νέος στή Λυών, που είδα νά καίνε τους αίρετικούς, δ
πως τους έλεγε ή 'Ιερή 'Εξέταση. Έθαύμασα τόν ήρωϊσμό
τών θυμάτων και προσεχώρησα ψυχικά στή Μεταρρύθμιση.

Καλβίνος: Δέν είναι χριστιανοί δσοι καταδιώκουν μέ τή φωτιά
εκείνους που καταδικάζει ή 'Εκκλησία. Είναι έγκλημα νά
σκοτώνουν τους αίρετικούς. Είναι άπάρνηση του άνθρωπι
σμου.
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Καστελλιόν: Ή 'Ιερή 'Εξέταση δέ χωρατεύει. Καθαρίζει μέ τή φω
τιά κάθε έπρόδοξο.
Καλβίνος: Ή Μεταρρύθμιση έστιγμάτισε τή βαρβαρότητα της πυ
ράς.
Καστελλιόv: Γι' αύτό κι· έγώ άπεφάσισα νά άφιερώσω τή ζωή μου
στόν άγώνα γιά την έλευθερία της συνειδήσεως.
Και\βίνος: Μεγάλο πράγμα ή έλευθερία της συνειδήσεως. Αύτήν
άκριβώς ζητάει ή Μεταρρύθμιση.
Καστελλιόv: Είσαι ό Μεσσίας της Μεταρρυθμίσεως, ό έκπρόσω
πος της πνευματικής έλευθερίας. Εϊμασπ δλοι στό πλευρό
σου (έρχεται ό Σερβέτο).
0

Σερβέτο: Ηλθα νά ύποβάλω τά σεβάσματά μου στόν μεγάλο Καλ
βίνο. 'Ονομάζομαι Σερβέτο και εiμαι Ίσπανός. 1 5 χρονών έ
φυγα άπό την Άραγωνία, γλυτώνοντας άπό τά νύχια της Ίε
ρης 'Εξετάσεως. Δέν θά τούς άφηνα έγώ νά μέ φάνε, 22
χρονών έδημοσίευσα τίς «θέσεις» μου, στό Χαγκενάου.
Καλβίνος: Κάτι έχω άκούσει γιά σένα. Σέ χαρακτηρίζουν έξαλλο
καί δαιμονισμένο.
Σερβέτο: Ή άλήθεια δέν πρέπει νά λέγεται; Ή Μεταρρύθμιση δέν
όλοκλήρωσε τό έργο της. Ό Λούθηρος και ό Ζβίγγλιος,
σαν χλιαροί. Ή Α' Οίκουμενική Σύνοδος της Νικαίας εiναι ά
κυρη. Ό Θεός δέν εiναι τρισυπόστατος. Είναι μοναδικός. Εί
ναι 'Ένας.

η

Καλβίνος: Γι' αύτό σέ λένε βλάσφημο και σέ βρίζουν Τοϋρκο και
'Εβραίο.
Σερβέτο: Ό Ζβίγγλιος μέ ώνόμασε Ίσπανό έγκληματία, πού θέλει
νά καταστρέψη τή Χριστιανική θρησκεία. Άλλα ό Ζβίγγλιος
δέν έχει δίκιο. Ό Θεός είναι Μοναδικός.
Καλβίνος: Αύτή είναι ή γνώμη σου. Άλλα τή γνώμη σου δέν την
άποδέχεται ή Μεταρρύθμιση.
Σερβέτο: Θά σοϋ στείλω τό βιβλίο μου και παρακαλώ νά τό διαβάσης μέ προσοχή.
Καλβίνος: Μέ πολλή μου εύχαρίστηση.
Σερβέτο: 'Υποβάλλω καί πάλι τά σεβάσματά μου (Φεύγει).
Καλβίνος: Είναι πραγματικά έξαλλος και δαιμονισμένος. Φανατικός
και θορυβοποιός. Πώς γλύτωσε άπό την 'Ιερή 'Εξέταση;
Καστελλιόν: Μηδένα πρό τοϋ τέλους μακάριζε. 'Επίτρεψέ μου νά
φύγω κι' έγώ (Φεύγει).
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("Ερχο"ται ό Φαρέλ καi 2 Σύμβουλοι της Γενεύης).
Φαρέλ: Έξοχώτατε, ή Γενεύη μετάνιωσε πικρά γιά τή στάση της
άπέναντί σου. Οί καθολικοί της Γενεύης πήραν την έπάνω
βόλτα μετά την άναχιίφησή σου.
Καλβίνος: ΘέλΕις νά πης μετά την άπέλασή μου.
Φαρέλ: Ή Γενεύη έκανε ενα λάθος, άλλά τώρα σέ νοσταλγεϊ.
Α' Συμβ. "Ηλθαμε μέ έπίσημη πρόσκληση τού Συμβουλίου της Γενεύης, νά ξαναγυρίσης στη θέση σου.
Β' Συμβ.: Θά είσαι καi πάλ! ό πνευματικός μας καθοδηγητής.
Καλβίνος: 'Αφήστε με έδώ, στην ήσυχία μου.
Φαρέλ: 'Όχι, rιρέπε1 νά έλθης στή Γενεύη. Θά εϊμαστε ολο1 πε1θαρχικοi στiς έντολές σου.
Α' Συμβ.: Ή Γενεύη σού έμπιστεύεται τή σωτηρία τών κατοίκων
της.
Β' Συμβ.: Θά σέ άκολουθούμε rι1στά στη γραμμή πού θά χαράξης.
Φαρέλ: Θά μας δείχνης τό δρόμο καί έμεϊς θά σέ άκολουθουμε.
Καλβίνος: "Ας κάνουμε, λο1πόν, αλλη μ1ά δοκψri,
(Αύλ α ί α)
Α' Σκηνη 4
Γραφείο Καλβίνου στη Γενεύη, τό 1 540
Καλβίνος, Γραμματεύς του.
(Ό Καλβϊνος ύπαγορεύε1 στόν Γραμματέα του)
Καλβίνος: Ή Γενεύη πρέπε1 νά γίνη μία πόλη χωρίς άταξία καί δ1α
φθορό. Μιά πόλη χωρίς άμαρτίες. 'Όλοι όφείλουν νά ζουν
σύμφωνα μέ τό θέλημα τού Θεου (Δέν θά τούς άφήσω έγώ
άσύδοτους). 'Έξω άπό τή Βίβλο δέν ύπάρχε1 άλήθε1α. (Πρέ
πε1 νά σταματήση, φίλτατε, κάθε αλλη έρμηνεία τού Θείου
Λόγου. Θά τούς τόν διδάξω έγώ. Γ1ατί έκεϊνο πού έγώ λέγω,
τό έχω άπό τόν Θεό). Πρέπε1 νά ύπάρχη άπόλυτη καί τυφλή
πειθαρχία. Θά ίδρυθη Κονσιστόριον όπό θεολόγους, γ1ά νά
έπαγρυπνη έπάνω στrΊν ήθική των πολιτών.
Γραμματεύς: Βεβαίως, βεβαίως.
Καλβίνος: Θά έλέγχωμεν 6χ1 μόνον τά έργα, άλλα καί τiς γνώμες,
τούς λόγους, τά φρονήματα, τίς iδέες. Κάθε άντίθετη γνώμη
είναι έγκλημα κατά της πόλεως.
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Γραμματεύς: Μάλιστα, μάλιστα.

Καλβίνος: Ή 'Εκκλησιαστική 'Αστυνομία θά έχη τό άδιαφιλονίκητο
δικαίωμα νά έπισκέπτεται κάθε σπίτι, ήμέρα καί νύχτα. (Πρέ
πει δλα νά τά έρευνά). Κανένα βιβλίο δέν θά μπορεί νά τυ
πώνεται χωρίς τήν έγκρισή μας. (Ό ανθρωπος, φίλτατε, εί
ναι ενα αγριο καί άδάμαστο θηρίο. Πρέπει νά τόν τιθασεύ
σωμε καί νά τόν χαλιναγωγήσωμε). Πρέπει νά ταπεινωθη ό
άνθρωπος, γιά νά άνυψωθη ό Θεός. 'Απαγορεύονται τά τρα
γούδια, τά μουσικά όργανα, οί γιορτές, οί χοροί, τό πιοτό, τά
παιγνίδια.
Γραμματεύς: Μάλιστα, μάλιστα.

Καλβίνος: 'Απαγορεύονται οί χτυπητές φορεσιές, τά χρυσά η τά
άσημένια κεντήματα, τά χρυσα η επίχρυσα κουμπιά, τά κο
σμήματα, τά χτενίσματα, οί δαντέλλες, τά γάντια. Θά έξετά
ζεται αν πηγαίνουν δλοι τήν Κυριακή στην 'Εκκλησία.
Γραμματεύς: Βεβαίως, βεβαίως.

Καλβίνος: Θά παρακολουθούνται οί ξένοι στά πανδοχεία μήπως
άρχίζουν νά τρώνε, χωρίς προηγουμένως νά προσευχηθούν.
'Απαγορεύεται νά δίνουν στά παιδιά όνόματα πού δέν άνα
φέρονται στή Βίβλο. 'Απαγορεύεται κάθε συζήτηση γιά τά
πράγματα της πόλεως (Θά εϊμαστε άμείλιχτα αύστηροί).
Προτιμώτερο νά καταδικασθη ενας άθώος, παρά νά ξεφύγη
ενας ένοχος.
Γραμματεύς: Maitreι Εiσθε αφθαστος!

Καλβίνος: ("Όσο περισσότερο ύποτάσσεις τόν ανθρωπο καί τόν
βάζεις σέ πειθαρχία, τόσο πιό ώφελημένος θά βγη. Καμμιά
έλευθερία δέν πρέπει νά τοϋ παραχωρήση κανείς, γιατί δέν
θά τή χρησιμοποιήση σέ καλό. Πρέπει μέ τή βία νά τόν τα
πεινώσης μπροστά στό μεγαλείο τοϋ Θεοϋ. Νά τό καταλάβη
καλά πώς είναι κατώτερο πλάσμα, καί νά μπη χωρίς άντίστα
ση μέσα στό πειθαρχημένο ποίμνιο, νά έξαφανισθη μέσα
στή μάζα).
Γραμματεύς: Μάλιστα, μάλιστα.

Καλβίνος: Δέν χρειάζεται νά σκέπτεται ό καθένας γιά τά γενικώτε
ρα ζητήματα καί γιά τά πράγματα της πόλεως. Θά σκέπτεται
ό πνευματικός του όδηγός, πού γνωρίζει τό θέλημα τοϋ
Θεοϋ. Αύτός όφείλει τυφλά νά ύπακούη. 'Έτσι θά όδηγηθη
μέ σιγουριά στόν Παράδεισο.
(Α ύ λ α ί α )
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Α' Σκηνη 5
Λαϊκό δωμάτιο στη Γενεύη, τό 1 541
'Ανδρόγυνο, 'Εκκλησιαστική 'Αστυνομία
Γυναίκα: Είναι νά μή φοβάσαι; Ύστερα άπ' σλα αύτά πού γίνονται;
·Άνδρας: Συνέχεια οί θανατικές καταδίκες. Συνέχεια οί έξορίες.
'Εκατοντάδες οί φυλακισμένοι.
Γυναίκα: 'Άκουσα δτι τούς άλυσοδέvουν, γιά νά μή μπορούν νά
αυτοκτονήσουν.
·Άνδρας: 'Έναν τόν φυλάκισαν γιατί χαμογέλασε σέ βαφτίσια.
Γυναίκα: Ναί, είπαν δτι δεν μπορεί" νά γελάη δταν παρακολουθη ε
να Μυστήριο της 'Εκκλησίας.
·Άνδρας: "Άλλον τόν φυλάκισαν γιατί άποκοιμήθηκε στην 'Εκκλη
σία. Είπαν δτι ηταν άσέβεια.
Γυναίκα: Λες καi τόθελε ό όνθρωπος νά άποκοιμηθη.
'Άνδρας: Δυό τούς φυλάκισαν, γιατί έπαιζαν ότά ζάρια μισό κιλό
κρασί.
Γυναίκα: 'Ένα παιδί γιατί πατινάρισε. 'Έναν τυφλό βιολιστή τόν
έξόρισαν γιατί έπαιξε τόν σκοπό ένός χορού.
'Άνδρας: 'Άλλον τόν μαστίγωσαν γιατί μίλησε έναντίον τού Καλβί
νου. 'Άλλου τού τρύπησαν την γλώσσα, γιατί όντας μεθυ
σμένος έβρισε τόν Καλβινο σάν ύποκριτή και τύραννο. Ό
Πάν Γκριέ καταδικάσθηκε σέ θάνατο και έκτελέστηκε, γιατί
τόν είπε δημόσια ύποκριτή.
Γυναίκα: 'Υπάρχει μεγάλη τρομοκρατία. Τά παιδιά δεν τολμούν πιά
νό παίζουν στη Γενεύη.
('Έρχονται δύο όργανα της 'Εκκλησιαστικής 'Αστυνομίας).
Άστυν.: Ή ευλογία τού Θεού έπάνω σας.
Γυναίκα: Άμήv ι
Άστυν.: Εϊσαστε μέ τό μέρος τού Θεού η τού διαβόλου;
'Άνδρας: Τού Θεού, τού Θεού.
Άστυν,: Μήπως -έχετε βιβλία, χωρίς τή σφραγίδα τού Κονσιστό
ριου;
·Άνδρας: 'Όχι, όχι.
Άστυν.: Μήπως στά συρτάρια, ύπάρχουν είκονίσματα η κομπολό
για καθολικών; Ό Παπισμός είναι πολύ ϋπουλος.
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Γυναίκα: 'Όχι, όχι.
Άστυν.: Μήπως εχετι:: κρυμμένα γλυκίσματα η μαρμελάδες;
Γυναίκα: 'Όχι, τίποτα.
Άστυν.: Πόσα φουστάνια καί πόσες φορεσιές ύτ:rάρχουν στις
ντουλάπες;
Γυναίκα: Δύο φουστάνια καi δύο φορεσιές.
Άστυν.: (Ψάχνει στις ντουλάπες καi στό συρτάρια). Μήπως έχετε
δακτυλίδια η κοσμήματα η κεντήματα; Ξέρετε, δτι δλα αύτό
άπαγορι::ύονται. Τί είναι αύτό έδώ τό χειρόγραφα; Αύτό τό
βιβλίο;
Γυναίκα: Τό χειρόγραφα είναι μαθήματα τού παιδιού. Τό βιβλίο είναι τό Εύαγγέλιο.
Άστυν.: 'Έχει τή σφραγίδα της Λογοκρισίας;

'Άνδρος: Μό δέν άκούσατι:: τί σας είπε; Είναι τό Εύαγγέλιο.
Άστυν.: Χωρίς σφραγίδα της Λογοκρισίας; Κατάσχεται.
(Α ύ λ α ί α )
(Συνεχίζεται στό έπόμι::νο τεύχος)

Κωστή Μελισσαροπούλου

Ό Κομήτης (θέατρον ίδέώv)
Δρχ 80
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Ει'vαι βεβαίως γνωστόν οτι τά φέροντα ύπογρσφήv 6ρθρα τώv Περιοδικών έκ
φράζουv τίς γνώμες τώv ύπογρσφόvτωv καί 6χι τίς άπόψεις τού Περιοδικού.
Ει'vαι έπίσης γνωστόν οτι οτσv σ· {να Περιοδικόν ύπάρχει στήλη Βιβλιοκρι
σίας, τιiv όποίσv καλύπτει κατά κύριον λόγον εvας κριτικός, οι5τος ει'vαι έλεύθε
ρος vά έκλέγη κατά τήv άπόλυτοv κρίσιν του τά βιβλία τά όποια έπιθυμει- να κρι
τικάρη καί καμία έπέμβαση δέv μπορεί vά γίvη στή δουλειά-του άπό τήv Διεύ
θυνση τού Περιοδικού.
Αύτά τά είχαμε γράψει κατ· έπαvάληψιv πρό πολλών έτώv. Τά ξαναγράφουμε
τώρα διότι ύπήρξε περίπτωση διατυπώσεως παραπόνων έκ μέρους συγγραφέως,
οστις παρεποvέθη διά κριτική είς βιβλίον του. Λυπούμεθα διότι δέv ει'vαι δuvorov
να έπαvορθώσωμε έπεμβαίvοvτες είς τό {ργοv τής στήλης τής βιβλιοκρισίας L /
ναι έλεύθερος οίοσδήποτε 6λλος κριτικός vά έπαvέλθη καί vά γράψη έvυπογρά
φως 6λληv κριτικήv, ή όποία, έφ' οσοv ει'vαι σοβαρά καί εύπρεπής, εύχαρίστως
θά δημοσιευθή, ωστε οί άvαγvώσται τού Περιοδικού vά μπορέσουν vά άκού
σουv, δηλ. vά διαβάσουν, καί 6λληv πλευρόν, διατηρούvτες καί αύτοί άδιατάρα
κτοv τό δικαίωμά τους κρίσεως έπί οίασδήποτε κριτικής.;.
Ό φίλτατος συγγραφεύς, τόv όποιον ίδιαζόvτως τιμούμε, πρέπει vά παρα
δεχθή οτι τό Περιοδικόν όρθώς σκέπτεται.

Σημειώσεις Νίκου Τέντα
'Άγγελου Καρούσου: «ΣΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΕΣ» Ποιήματα
Κι' έκεί πού δέν μπορεί νά μπεί ή λογική μας
μυστικισμός:
ή έλπίδα τοϋ όνειρου
πού θέλουμε νά ζεί.
Ποίηση, όλλοτε μεστr) στόν έπιγραμματισμό της, καi όλλοτε κα
ταποντισμένη σέ άφοριστικές πελαγοδρομίες: «στην πολιτική ύπά
γονται δλα». Δέν λείπουν καi οί ευτυχισμένες, πράγματι, στιγμές,
δπως στό ποίημα «Ίερά πού άναβρύζουνε» δπου ή λυpικότητα κυ
λάει στόν αiώνιο ρυθμό της άνθρωπιός. Kai άλλοϋ της έλπίδας:
«Τά μεγάλα τραγούδια
σάν τά λουλούδια
γίνονται την όνοιξη
καi σ' ενα καυτό καλοκαίρι
μιά όνοιξη καi σύ.
Οί όνθρωποι δταν συνειδητοποιήσουν τό θαύμα της ϋπαρξης
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γίνονται ποιητές, διατείνεται ό Α.Κ. αν καί -πικρά- προσθέτει:
«τό καθαρόαιμο στή φύση είναι ούτοπία». 'Ισχυρισμός που δια
ψεύδεται άπ" τήν γνησιότητα της έμπνευσής του. Kai τήν άμεσό
τητα μιας προσωπικής γραφής που προσθέτει ριγηλή δύναμη καi
διάρκεια σ· ενα βαθύτατα άνθρώπινο λόγο.

'Άννας Δερέκα:
Καιρού»

«Δυό φορές λέν την άλήθεια η ό σπόρος τού

Σκηνικό ποίημα

Ό 'Έρωτας!
Αύτό τό άπίθανο δώρο του Θεου
στόν 'Άνθρωπο!
Αύτό τό δώρο, με τό φανταχτερό περιτύλιγμα
και τό δδειο περιεχόμενο.
Εϋκολος πράγματι ό στίχος πού κατορθώνει νό βυθομετρήσει
τήν κενότητα. Τήν χωρίς ούσία άπιθανότητα την περιτυλιγμένη
φανταχτερά με λέξεις πού έπικυρώνουν τήν άνυπαρξία του περιε
χομένου. "Αν αύτός είναι ό «έρωτας» της Α.Δ., δεν είναι τό ϊδιο και
ό στίχος της πού κατορθώνει να ξομπλιάσει τή σύνθεση με λυρικό
στοιχείΌ πού συγκινούν, δταν, φυσικά, ξεφεύγουν τό κλωθογύρι
σμα μονότονης θεματικής:
'Όσα τραγούδια μου ή άπόσταση δεν έπνιγε
'Άπλωνε τό χέρι του ό Θεός
Καί ταπαιρνε νά στολίσει τό μακρυά μαλλιά του.
Είναι ή έπιγραμματικη έξαρση, πού, παρά τήν αυταρέσκεια της εί
κόνας, διασώζει την εύγένεια μιας έλπιδοφόρας γραφής.

Γιάννη Καραβίδα:

«ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ» Ποιήματα

Τρείς ώρες καρτερουσε ό Κάιν
κρυμμένος πίσω άπό τή λόχμη
νά φανεί ό 'Άβελ. Τρείς ώρες,
κι ό Θεός κρυμμένος μέσα του
δεν βρήκε μιό στιγμή νό μετανοιώσει.
Άναθυμόμαστε τόν Ρίλκε με δλο τόν δυναμισμό του στίχου
πού μετουσιώνει την τραυματική άγωνία του στοχαστή σε πρώτη
άλήθεια-μητέρα των γεγονότων: «Πρiν άπ' τόν πρώτο θάνατο ήρ
θε ό πρώτος φόνος». Γιό νό συνειδητοποιήσουμε πώς δσο ό «τι
μάριθμος» τών συνειδήσεων παραι-;ένει χαμηλός, ή νύχτα θό κρέ
μεται στό λαιμό του ηλιου !
Ή έλλειψη, δμως, του περιπου καi ή σωστή άνίχνευση του
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έπικαιρικού στόν τόνο μιός μουσικής πού διαχρονικό ύποβάλλει,
μεταβάλλει τόν ποιητή, πού προσπαθεί -μέ έπιτυχία- νό μετατρέ
ψει τό έλεγείο της ζωής σέ σάτιρα τού δημιουργικού πνεύματος,
σέ άποδημητικό τού φωτός, γιό νό μείνει τελικό ζωντανός καί άκέ
ραιος μέσα στίς λέξεις του.

Τζένης Διαμαντή - Παπαϊωάννου: «ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ Η

ΛΙΟΥ» Ταξειδιωτικό

«Θό περιγράψω απλό μερικές σκόρπιες έντυπώσεις μου πιό πολύ
βιαστικό σκίτσα χωρίς μεγάλες άξιώσεις δπως τίς είδα καί τίς έζη
σα».
Kai έπικυρώνει μέ τή γραφή της τήν προλογική αύτή ύπόσχεση
μέ μιαν εύρύτερη αναφορά στήν πολιτεία τών 'Ιπποτών της Ρό
δου. 'Απλοϊκό δοσμένο όδοιπορικό μέ ξαφνιάσματα -σπάνια βέ
βαια - λυρικά: «διστάζω νό πιστέψω αν ό ούρανός είναι θάλασσα
κι· ή θάλασσα ούρανός... ».

Μητροπολίτου Περιστερίου: Χρυσοστόμου - Γερά
σιμου Ζαφείρη:
«ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΙΣΜΟΣ. Ο ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ
ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ» Γεγονότα καi Σκέψεις, Άθήναι 1981
«"Ον τρόπος εκαστος διμερής η πολυμερής Διάλογος οϋπω πως
καί ό μεταξύ 'Ορθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθοκικισμού Θεολογικός
Διάλογος ούδόλως είναι ύπόθεσις μόνον τών θεολόγων η μόνης
της ποιμαινούσης 'Εκκλησίας. Τουναντίον ο�τος άφορά απαν τό
πλήρωμα της 'Εκκλησίας, τό όποίον, έν τελευταία άναλύσει, θό

όποφασίση περi της 'Ενώσεως τών 'Εκκλησιών».
Θέση-διακήρυξη ένός ύπεύθυνου ποιμένα της 'Ορθοδοξίας γιό
τίς δημοκρατικές διαδικασίες λήψης άποφάσεων στήν 'Εκκλησία
της Άνατολης καί, ταυτόχρονα, ενα έμπειρίστατο πόνημα πληρο
φορι κης γιό τόν Διάλογο της 'Αγάπης.

Πρωταρχικό χαράσσεται τό ίστορικό πλαίσιο τού διαλόγου με
ταξύ τών δύο πρεσβυγενών 'Εκκλησιών, της 'Ορθόδοξης καί της
Ρωμαιοκαθολικής, μέ είδική άναφορό ατούς όραματιστές του: «Ό
'Αθηναγόρας δστις άναμφισβητήτως ύπηρξε Πατριάρχης εύφυής,
διορατικός, εύρυτάτων άντιλήψεων... διπλωμάτης πρώτου μεγέ

θους καί συνάμα εύαίσθητος δέκτης τών μηνυμάτων καi αίτημά
των τού συγχρόνου κόσμου ... μεταξύ τών πρώτων μελημάτων, τό
όποία έθεσε είς κύριον σκοπόν της Πατριαρχείας του, ητο καί ή
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προσέγγισις τών δύο πρεσβυγενών έκκλησιών». Κάτι πού πρίν
πολλά χρόνια μεθοδικό καλλιεργούσε τό πάνσεπτο Πατριαρχείο
της Κωνσταντινουπόλεως: «Τίποτε δεν συμβαίνει είς τόν κόσμον
τυχαίως. Καί δσα τυχόν έκ πρώτης δψεως φαίνονται δλως συμ
πτωματικά. έν τούτοις δεν παύουν, κατά βάθος, νό έχωσι τός ίδίας
αύτών άφορμός καί αiτίας, βάσει τών όποίων έξηγείται καi iστορι
κώς ή έν ώρισμένψ τόπψ καί χρόνψ σύλληψης, γέννησις καί άνά
πτυξης αύτών».
Καίτοι είναι οiκουμενική ή διάσταση τού διαλόγου καί, πράγμα
τι, iδιάζοντας ό χαρακτήρας του, ό συγγραφέας με iδιαίτερη εύαι
σθησία άναφέρεται στούς ένδοιασμούς της 'Εκκλησίας της 'Ελλά
δος (άπόλυτα τεκμηριωμένη ή δικαιολόγησή τους), την πανηγυρικη
έναρξη τού διαλόγου, τίς άναφυείσες δυσκολίες, τη θεματολογία
καί τη Μεθοδολογία του, καί με άντικειμενικότητα κρίνει τό έργο
της Μικτης Έπιτροπης, με παράθεση, μάλιστα, δλων τών κειμένων
καθιερώσεως καί ένάρξεως τού Θεολογικού Διαλόγου.
Άπό τη θεματολογία μνημονεύουμε τη σχέση μεταξύ τών μυ
στηρίων καί της Χριστολογίας, πνευματολογίας, της τριαδολογίας
καί τό μυητικό μυστήρια: «'Εκάστη άλήθεια δεν δύναται καί δεν
πρέπει νό χωρισθεί τών λοιπών άποκεκαλυμμένων άληθειών είς
τρόπον ώστε νό δύναται αϋτη νό έξετασθη κεχωρισμένως. 'Άπα
σαι αί άποκεκαλυμμέναι άλήθειαι συνοδεύονται μεταξύ των ούχί
κατά τρόπον έξωτερικόν άλλ' έσωτερικόν, ητοι κατά τρόπον όντο
λογικόν, ώστε ή μιό προϋποθέτουσα άπαραιτήτως την όλλην νό
μή δύναται νά γίνηται καθ' εαυτήν άντιληπτη έξ όλοκλήρου, άλλό
μόνον έν συναρτήσει πρός την ετέραν».
Με όρθόδοξη παρρησία -γνώρισμα πατερικού ηθους- ό συγ
γραφέας άναλύει τό δυσοίωνα καί ευοίωνα σημεία τού διαλόγου
καί εύελπιστεί στην τελική του εύόδωση: «Ή κοινωνία δλων γύρω
άπό τόv Θεόv, θό είναι τό τέλος της 'Ιστορίας μας» γιατί ή
εδραίωση της πίστης θό καταδείξει δτι μόνο ή άντίσταση της
άμαρτίας έπιφέρει διαίρεση καί, επομένως, τό μέλλον τού κόσμου
θό έξαρτηθεί άποκλειστικό άπό την έπικράτηση τού πνεύματος της
Ήθικης. Ό έλεύθερος σχολιασμός τών θεωρητικών θέσεων καi ή
παράθεση τών στοιχείων «διαφοροποιήσεως» τών δύο 'Εκκλη
σιών γίνεται με εiλικρίνεια καί όξυδέρκεια στη ψαύση κάθε ύφης
της προβληματικης, άλλό καί με άντικειμενική κριτική θεώρηση τό
σο τών iδεών δσο καί τών γεγονότων. Πρόκειται γιό έργο πληρο
φοριακης άλλό καί παιδευτικης άποστολης. Γραμμένο με πνευματι
κή ύπευθυvότητα. Καί με άγάπη. 'Έργο άλήθειας. Γι' αύτό καi γιό
δλους.
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Σημείωμα Πάνου Δ. Άvαγvώστου
Χαρ. Μπάρακλη:
«ΑΡΧΑΙΑ ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΣΟΦΙΑ»
Τήν ώραιότερη λατρεία πρός τό άρχαϊο 'Ελληνικό πνευμα προ
σφέρει μέ τό νέο του βιβλίο, ό άρχαιολάτρης καi βαθύς μελετητής
της άρχαίας Έλληνικης Σοφίας, Χαρ. Μπάρακλης πού πρόσφατα
έκδόθηκε άπό τό βιβλιοπωλεϊο της « ΕΣΤΙΑΣ».
Πρόκειται γιά μιά πολύ σοβαρή έργασία, συγκέντρωσης καi με
θοδικής κατάταξης της πεμπτουσίας, της άρχαίας Έλληνικης Σο
φίας, τήν όποία μέ πολλή προσπάθεια καi άγάπη, έπέλεξε καi συγ
κέντρωσε ό συγγραφέας, άναφερόμενα σέ 1 04 θέματα καi προ
βλήματα της καθημερινής μας ζωης.
Άπό τή μελέτη του βιβλίου γνωρίζουμε τiς άπόψεις τών προγό
νων μας σέ βασικά θέματα φιλοσοφίας, πού άναφέρονται στiς βιο
τικές ύποθηκες, πού άφορουν τήν κορωνίδα τών δημιουργημάτων
στή Γη, τόν όνθρωπο, τόν όποιο κάνουν νά διακρίνεται άπό κάθε
όλλη μορφή, μέ τή διάνοιά του.
Μ' αύτές τiς ύποθηκες οί άρχαϊοι 'Έλληνες, έφθασαν τά μεγάλα
πνευματικά ϋψη, νά γνωρίζουν τή φύση καi νά έφαρμώζουν σω
στά τούc: θείους νόμους της, τό σκοπό της δημιουργίας καί έξέλι
ξης κάθε μορφrϊς καί ψυχης, οπως καi τά μέσα μέ τά όποία έξελίσ
σεται, σύμφωνα μέ τή θεία πνευματοδοξία τους, ή όποία έμπνέει
καί καθοδηγεϊ κάθε ώριμη καί έξελιγμένη ψυχή.
· Η έννοια του Θείου σαν 'Απρόσωπου Καθολικου Λόγου καί ή
άξία της μυσταγωγικής Γνώσεως, πού όδηγουσε στή θεοποίηση
τiς ήρωϊκές καί καθαρές ψυχές της Γης, παρουσιάζονται σ· αύτό
μέ απλότητα καi σαφήνεια κατανοητή. Τό βιβλίο αύτό άποδεικνύει
τήν άπρέπεια γιά μας τούς 'Έλληνες, νά παραγνωρίζουμε τό θη
σαυρό της άρχαίας άληθινης Σοφίας καί τά θαυμάζωμε τούς άνα
μασητές καί διαστρευλωτές της ξένους, τούς όποίους άποκαλουμε
«Σοφούς».
'Όμως, «οποιος πάρα πολύ καλά κυβερνά τίς φυσικές καί δια
νοητικές δυνάμεις του, αύτός άπό τή φύση του είναι σοφός πρός
ώφέλειά του, γνωρίζει χρήσιμα καi όχι πολλά» καi αύτά τά χρήσιμα
προσφέρει τό νέο βιβλίο του Χ. Μπάρακλη. Σοφός καί Σοφώτατος
είναι αύτός πού παρατήρησε, οπως ό Σωκράτης, πώς στήν πραγ
ματικότητα δέν άξίζει τίποτα μπροστά στή θεία Σοφία, κατά τόν
Πλάτωνα. καi αύτή ή θεία Σοφία προσφέρεται έκλαϊκευμένη, άλλα
καί μέ τό άρχαϊο κείμενο στόν 'Έλληνα άναγνώστη άπό τόν έκδότη
του.
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Μεταξύ μας
ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ
Τά Γραφεία ταϋ «Ίλισαϋ)) , Δρα
γατσανίου 6, όροφος 6ος, (rrλατ.
Κλαυθμώνος), είναι άνοικτά καθημερι
νώς πλήν Σαββάτου 9.30 - 12.30 π.μ.
Τηλ. Γραφείων 3246.837.
ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ
Παρακαλοϋμεν, άrrοστέλλετε μέ τα
χυδρομικήν η τραπεζικήν έπιταγήν είς
τήν διεύθυνσιν: «Κωστην Μελισσαρό
πουλον, Δραγατσανίου 6, 'Αθήνας,
122)) . Άποστολαί μέ τραπεζικός έντο
λάς μός δυσκολεύ6υ�

ΕΠΑΡΧΙΩΝ
Αίκ. Άγαπίαυ, Τιμοκρέοντος 12, Ρόδος
Βασ. Ίωσηφοπούλου, 9 Μαίου 60,
Ρόδος
Θεοδ. Καπώνης, Τ.Θ. 504, Θεσ/κη
Εύστ. Κοντοθόδωρος, Καραϊσκάκη 74,
Λαμία
Σ. Περάκης, Κύπρου 77, 'Ηγουμενίτσα
Άργ. Παναγιωτόπουλος, Τσιμισκή 54,
Θεσ/κη
Ήλ. Παπαθανασίου, ΑΤΕ, Δράμα
0. Παυλίδης, Ναρση 4, Κομοτινή
Δ. Σακκης, Γλαβάνη 108, Βόλος
Μαρ. Θεοχαρίδου, ΡΙΚ, Λευκωσία Κύπρος

ΑΛΛΑΓΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ
Τεύχη άποσταλέντα στους κατωτέ
ρω συνδρομητάς μας, έπεστράφησαν
άπό τό Ταχυδρομείον μέ τήν σημείω
σιν: «μετώκησε)) η «άγνωστος)) . Παρα
καλοϋνται δσοι τους γνωρίζουν νά
τούς είδοποιήσουν η νά μός δώσουν
τάς διευθύνσεις των:
ΑΘΗΝΩΝ
Νικ. Βοίνης, Δερβενίων 12
Άθηνό Δελμούζου, Καραμανλάκη 11
'Ελ. Δροσάκη, Κηφισίας 191, Μαρούσι
Ίω. Κακαβούλιας, Λ. Ριανκούρ 55
Θεμ. Καλούδης, Άλκυόνης 19, Ν. Φάληρο
Πυρ. Καραμανώλης, Σισμανογλείου 3,
Βριλήσια
Μ. Μελπίδης, Βησσαρίωνος 3-5
Κούλα Πσπαδημητρίου, Σαχτούρη 76,
Πειραιεύς
Γεωρ. Πελεκάνος, Τ.Θ. 2569 Μακρυ
γιάννη
Κ. Στρατηγόπουλος, Σοφοκλέους 37,
Καλλιθέα
Στ. Χατζόπουλος, Σεβαστοπούλου Μοισιόδακος 3

ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΑΝ
ΤΟΝ ΓΗΪΝΟΝ ΒΙΟΝ
Παν. Ζέρβας, Άθηναι
Κίμ. Ίωακειμίδης, Μελίσσια
Άλ. Δελλόπουλος, Βόλος
Στ. Λιγοψυχάκης, Σϋρος
Στ. Μοτάκης, Χανιά
Δ. Τσικρικώνης, Βόλος
Όδυσ. 'Ιωάννου, Λευκωσία
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ
'Αναδημοσιεύουμε άπά τό «Κρητικά
Βημα)>:
<:Πέρασαν κιόλας 6 χρόνια απο τότε
πού ό διαπρεπής μαθηματικός, 6 άν
θρωπος, έφυγε άπό τοϋτο τόν κόσμο.
'Όσοι τόν γνωρίσανε, δσοι συνεργά
στηκαν μαζί του δέν θά ξεχάσουνε πο
τέ τό σοφό Ρεθεμνιώτη.
Τό έργο του ώς στελέχους της 'Ενώ
σεως Μαθηματικής 'Εταιρείας τών
Βαλκανίων θά μένει όθάνατο.
Ή ζωή καί ή δράση του, ή όνθρωπιά
καί ή μεγαλοσύνη του, ή μεγαλοπρέ
πειό του, ήτανε κάτι rroύ λίγους προικί
ζει ή φύση μέ τέτοια προσόντα.
Ήταν ενας όπό τους λίγους Κρητικούς.
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«ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΙΛΙΣΟΣ))
τής Θεοσοφικής Έτσιρiας έν 'Ελλάδι
Δραγατσανίου 6 - 'Αθήναι
'Εκδότης Διευθυντής:
Κωστής Ν. Μελισσαρόπουλος
Πλατ. 'Εθνικής Τραπέζης 3, Φιλοθέη
Τιμή τεύχους Δρχ. 80
Ίαν.-Φεβρ. 19133

Παναγ. Βλαχόπουλος: Πενταδικές Μορ
φές (μελέτη). 'Αθήνα 1983.
Στούρος Βασαρδόνης: Σκέψεις. Βόλος
1981.
'Άγγελος Καρούσος: Τό γεγονός (ποιή
ματα). 'Αθήνα 1982.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΛΑΒΑΜΕ
(μέ τή σειρά λήψεως)
Δημήτρης Χ. Χαλατσάς: 'Υμνολόγιον
!Λυρική Σύνθεση σέ δέκα ϋμνους)
'Αθήνα 1982.
Τάκης Γιαννόπουλος: 'Επάνοδος (ποιή
ματα) 'Αθήνα 1982.
Όρέστης 'Αλεξάκης: ΟΙ Κόνδορες καί
τό όντιπρανές (ποιήματα) 'Αθήνα
1982
Μελισσάνθη: Τό νέα ποιήματα. 'Αθήνα
1982
Ντίνος Βλαχογιάννης: Βαθιές Τομές
στήν ποίηση τού Θαλή Ρητορίδη
(δοκίμιο). 'Αθήνα 1982.
'Αντιγόνη Γαλανόκη-Βουρλέκη: Στή
μοναξιά ύπόρχω (ποιήματα) 'Αθήνα
1982.
Στέλιος Μπινιάρης: 'Αναζήτηση (ποιή
ματα) Πειραιάς 1982.
Στέλιος Μπινιάρης: 'Αργό βήματα (διη
γήματα) Πειραιάς 1982.
Έλενα Χρυσοπούλου: Ή ζωή μου σε
λίγα τραγούδια (ποιήματα). 'Αθήνα
1982.
Στέφανος
Τηλικίδης:
Γρηγορείτε ...
(ποιήματα) Θεσ/κη 1982.
Γεώργ. Βακόλης: Μό μέσ' τή ζωή ζωή
πιό καμμιό (ποιήματα). Θεσ/κη
1982.
Έλιοτ, Γέητς, Πάουντ, Λώουελ: Ή
'Επίγνωσης.
'Απόγνωση
τής
'Απόδοση-σχόλια άπό Ρόη Πα
παγγέλου. 'Αθήνα 1983.
Χαρ. Μπάρακλης: 'Αρχαία Γνωμικό καί
Λαϊκή Σοφία. 'Αθήνα 1983.

Κρητική 'Εστία. Διευθ. Έμ. Παπαγρη
γοράκης (Ίούλ.-Αύγ.).
Φιλοσοφία. Έκδ. Γ. Δραγώνας (Καλο
καίρι 82).
Σμύρνα. Συντ. Πατ. Μαλοβρούβα
(Ίούλ.-Δεκ.).
Ήπειρωτική 'Εστία. Διευθ. Δημοσθ.
Κόκκινος (Αύγ.-Σεπτ.).
Τριφυλιακή 'Εστία. Διευθ. Διον. Πιπα
ράς. (Σεπτ.-Όκτ., Νοέμ.-Δεκ.).
Βωμός Τέχνης. Διευθ. Θαλής Ρητορί
δης (Σεπτ.-Όκτ., Νοέμ.-Δεκ.).
Σταθμοί. Διευθ. Γ.Μ. Πολιτάρχης
(Σεπτ.-Όκτ.).
'Ελεύθερη Σκέψη. Διευθ. Γ. Κομίνης
(Σεπτ.-Όκτ.-Νοέμ.).
Προβλήματα. Έκδ. Γ. Πυρουνάκης
(Σεπτ.-Όκτ.).
Γιόγκα (Όκτ., Νοέμ., Δεκ.).
'Ισραηλινά Νέα (Όκτ.-Νοέμ.).
Σύγχρονη Σκέψη. Διευθ. Γ.Ν. Παπαγεωργίου, Άρχισυντ. Γ.Χ. Χα
λατσάς (Νοέμ.-Δεκ.).
Προσανατολισμοί. Διευθ. Γιάννης
Τζαννετάκος ( Νοέμ.-Δεκ.).
Χρονικό. Ύπεύθ. Ίωσ. Λάβιγγερ
(Νοέμ.-Δεκ.).
Κρίκος. Διευθ. Λευτ. Γιαλλούρος
(Νοέμ.-Δεκ.).
'Ανοιχτοί Όρίζοντες. Διευθ. Γαβρ. Μα
ραγκός (Δεκ.-Ίαν.).
Δαυλός. Διευθ. Δημ. Λάμπρου (Δεκ.
Ίαν.).
Ό Φυσιολάτρης. Ύπεύθ. Γ. Μωριότης
(Ίαν.-Φεβρ.).
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Βόλος: Γ. Κουκουβίvος
Δράμα: Φιλ. Τζάλλας
Ζάκυνθος: Ν. Ταμπαλης
Ήράκλειοv: Λ. Κουvτης
Θεα/vίκη: Εύ. Ψαρός, Βιβλιοπωλείον
'Ιπποδρομίου 10, τηλ. 265.042
Ίωάvvιvα: Μιχ. Πραπίδης
Καβάλα: Πέτρος-Φραγκίδης
Καλαμάτα: Π. Γκλεγκλές
Κέρκυρα: Κ. Άγιούς

1983

Κομοτιvή: Ίω. Σαμουρκααίδης
Λαμία: Κ. Φολίδας
Λάριααα: Βασ. Παπαζήσης
Μυτιλήνη: Άρ. Άρμοϋvτας
Πάτραι: Άθ. Κοvτοσάκις
Σύρος: Π. Ζαραφωvίτης
Χαλκίδα: Γ. Λάμπρου
Χανιά: Βασ. Σπυριδάκης
Άμμόχωστος: Άvδρ. Τσόκκος
Λεμεσός: 'Άνδρος Σωτηρίου, Άvτ. Στυλιανού
Λευκωσία: Άχ. Ζαβαλλης, Π. Δεκατρης
Πάφος: Κ. Καθητζιώτης
Ί σταμπούλ: Γ. Βακαλόπουλος

Η ΘΕΟΣΟΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
Συνεδριάσεις Στοών
Άθηνό: α καί γ' Δευτέρα του μηνός.
'Ήλιος: κάθε Τρίτη.
'Άρτεμις: κάθε Πέμπτη.
Έλευθ. Σκέψις: α' καi y· Παρασκευη του μηνός
'Αλκυών: β' καί δ' Παρασκευη του μηνός
'Ώρα 8 μ.μ. άκριβώς
Στοά Θεσσαλονίκης «Πυθαγόρας»: Εύ. Ψαρός, 265-042
Στοά Βόλου «'Ελευθερία»: Γ. Κουκουβίνος, 24-094

Στοά
Στοά
Στοά
Στοά
Στοά

Γεν. Συνέλευσις: Παρασκευη 18 Μαρτίου 1983

ΑΠΟΣΤΕΙΛΑΤΕ
την συvδρομήv σας 1983
δρχ. 400

η

έθελοvτικώς δρχ. 500

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜ Ε

Βιβλία Krishnamuήi
Σ ro r,,δ,n TιlJ Διδnσκο\,Jυ 'fκδ 1966'
Ε:κ\ογο, cιr•o

:.>v Kp,ov ψ, upr ιΚ Μιλ,σσαpοnουλουl

Ο ΚιJιοvομου;)τ γ•'i

1όv Διuλογ,σμο (Κ Μελισσοpοπουλουl
(ιι ·1ς

19b3
1954
1956
1958
1960
1967
1970
1970
'971
1975

Εκrιοδ, 11 κ:� <'Γ'μ,cιu
F \rυΘιριο

� ύΡΧn κο τη τελυc,

Στοχοσμυ, novw ατή ζι,,η ΙΑ σειpάl
Στοχοομο, n,:i, JJ στη ζωη 18 σειρuΙ
Στοχασμοι ποvω πrη ζωή ΙΓ OFιpol
Ομ,λ,ι ς ·JΤη .., t υρωrιη
Στο σιγη τuυ Νού

Η ά,ογ�α,01ητο τιiς ιΊλλαγής
1 ο nιc τογμn τ•Jυ αετου
Το npωτα βημοτο τής μάθησης

80
150
80
200
350
350
350
400
300
250
250
250
350

---------------------------------Έγγράψετε νέους συνδρομητάς
Σuνδρομη 1983 δρχ. 400 έξωτερικού $ 12
άt:pοπορικώς S 20

«·Επιλογαl>► ΙΛΙΣΟΥ

ι

Α' Τριετfος 1956-1957-1958
e· Τριετfας 1959-1960-1961
Γ' Τετραηfος 1962-1965
tκάστη δεμένη nρός δρχ. 400
Δ' Πενταετίας 1966-1970

Χαρτόδετη δρχ. 400, δεμένη δρχ. 500
Α1 συυδρομαi fj άντlτιμον βιβλlων νά άποστέλλωνται μέ ταχυδρομικην fj
τραπεζι11ην έπιταyην -δχι μέ έντολην- έπ' όνόματι Κωστη Μελισσαροπούλου
lj ΙΛΙΣΟΥ, Δραyατσανlου 6, 'Αθήνας 122.

----------- --------- - -----·-ΧΡΙΣΤΟΥ

Α

ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ

Βασικές πληpοφοpιες περ, ΤεκτοvισμοCι
κοί τό «περιβόλι» τοϋ

Αντιτεκτοvισμοϋ στό βιβλίο

ΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΣΤΟΩΝ

Η FΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΙΛΙΣΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ
fT/l ΕΓΚΑΤΑΠΑΙΕΙΣ ΤΗΣ «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ• ΑΒ Ε Ε Τηλ

Δρχ

200

9217513 9214820

ΚΩΣΤΗ ΜΕλΙΣΙΑΡΟΠΟΥ λΟΥ

ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
ΤΗ� ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Άπό
ωc

τ�ν

Άvaytvvnσn

τούc σnμερινούc

Μέ 46 κλισέ Φιλοσόφων

Τιμaται δρχ. 150

